
Regulamin  Konkursu Patriotycznego 
„Z dumą o Polsce” 

Termin i miejsce: 

1. Przysyłanie nagrań -  od 9 do 13 listopada 2020 r. 

2. Przesłuchanie nagrań w dniach - od 16 do 19 listopada 2020 r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu  - 20 listopada 2020 r.  

Idea konkursu ma na celu promowanie talentów, krzewienie wśród dzieci i młodzieży 

postaw patriotycznych, ukazywanie zmagań naszych przodków o niepodległość poprzez 

prezentowane utwory poetyckie i wokalne. 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu patriotycznego jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Pierzchnicy 

 

II. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu gminy Pierzchnica, w dwóch 

kategoriach: wiersz i piosenka. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres email 

agnieszka.gluszek@bibliotekapierzchnica.pl: 

1. „KARTY ZGŁOSZENIA” załącznik nr 1 wraz z podpisaną Zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych i zezwoleniem na rozpowszechnienie wizerunku. 

2. Nagrania video w terminie do 13 listopada 2020 r.  

Nagrania bez wizji nie będą dopuszczone do oceny przez komisję. 

III. Zasady uczestnictwa 

➢ Uczestnicy wykonują jeden wiersz lub jedną piosenkę. 

➢ Jako uczestnika określa się osobę indywidualną. 

➢ Uczestnicy będą oceniani w czterech grupach wiekowych: 

Grupa I  od 5 roku życia do klasy „0” 

Grupa II  klasy I-III,  

Grupa III  klasy IV-VIII, 

Grupa IV  młodzież szkolna do 18 roku życia. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

➢ Komisja składa się z 3 osób, 

➢ Karta oceny – załącznik nr 2 i 3, 

➢ Po przesłuchaniu nagrań w dniach od 16 do 19 listopada 2020 r. komisja wyłoni 

zwycięzców - 3 miejsca w każdej grupie,  

➢ 20 listopada 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki, 

➢ Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej i sposobie 

odbioru nagrody.  
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VI. Kryteria oceny: 

➢ dobór odpowiedniego repertuaru, 

➢ intonacja, 

➢ dykcja (w wierszu), 

➢ muzykalność, poczucie rytmu (w piosence), 

➢ interpretacja, 

➢ ogólny wyraz artystyczny. 

 

VII. Sprawy organizacyjne: 

1. Konkurs odbędzie się w trybie zdalnym. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony z przestrzeganiem obostrzeń związanych 

z Covid-19. 

3. Dopuszcza się akompaniament własny lub podkład muzyczny. 

4. Osoby małoletnie przybywają po odbiór nagród pod opieką osoby dorosłej. 

5. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres email: 

agnieszka.gluszek@bibliotekapierzchnica.pl  

6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych oraz publikację 

wizerunku do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Zgłaszam udział na  konkurs patriotyczny  

i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu konkursu.  

 

1. Imię i nazwisko:………………..…………………………………...………………..…… 

2. Adres:……………………………………………………………………………………... 

3. Grupa wiekowa:…………………………………………………….………………..……. 

4. Kategoria: WIERSZ / PIOSENKA (podkreśl właściwą)…..……………………………… 

5. Numer telefonu:………………………………………………….…...……………………. 

6. Utwór konkursowy (tytuł, autor)…………...……………………………………………… 

 

PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnik konkursu nieodpłatnie wyraża zgodę na wyświetlanie i odtwarzanie relacji ze 

swego występu w całości lub we fragmentach oraz na umieszczenie relacji na stronach 

internetowych organizatora. 

 

………………………                                          …………………………………. 

Miejscowość, data                                   Podpis                                                         

 

 



Załącznik nr 2 

 

KARTA OCENY RECYTACJI  WIERSZA 

GRUPA WIEKOWA ……………………………………… 

 

Imię  

i nazwisko 
Intonacja Dykcja Interpretacja Ogólny wyraz 

artystyczny 
SUMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

* skala 0-5 dla każdej kategorii. 

 

Podpis członków komisji: 

1. ……………………….. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

 



Załącznik nr 3 

 

 

KARTA OCENY  WYKONANIA PIOSENKI 

GRUPA WIEKOWA ……………………………………… 

 

 

Imię  

i nazwisko 
Intonacja Muzykalność, 

poczucie 

rytmu 

Interpretacja Ogólny wyraz 

artystyczny 
SUMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

SUMA      

 

* skala 0-5 dla każdej kategorii. 

 

Podpis członków komisji: 

1. ……………………….. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZEZWOLENIE NA 

ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU  

 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………….…………..  

w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz., UE L 2016.119.1 oraz 

zezwalam na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191) na rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego na nagraniach audio – video oraz fotografiach wraz z danymi 

indentyfikacyjnymi (imię, nazwisko, klasa) do celów promocyjnych oraz archiwalnych, 

a także na stronach WWW organizatora konkursu.  

 

…………………………………… 

(data, podpis) 

Oświadczam ponadto, iż: 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

5. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Patriotycznego „Z dumą 

o Polsce” oraz akceptuję jego zapisy. 

6. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą Konkursu 

Patriotycznego „Z dumą o Polsce”, znajdującą się na stronie 

www.bibliotekapierzchnica.pl. 

 

-------------------------------------------------------------------------   

              Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

 
 

 

 

 

 

 ……………………………            ….……………………………………. 
Miejscowość, data             podpis składającego oświadczenie (opiekuna) 


