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IV KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ  

Urle 2021 

REGULAMIN KONKURSU 

I ORGANIZATOR: 
Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 
 
II WSPÓŁORGANIZATOR: 
Powiat Wołomiński 
 
III DATA I MIEJSCE: 
16 czerwca 2021 roku  godzina 10:00. 
Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach – teren przed szkołą. Konkurs 
odbywa się z zastosowaniem do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.                                                         .  
 
IV CELE KONKURSU: 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 propagowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych, 

 upowszechnianie i wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego, 

 ożywianie aktywności muzycznej młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na wartości człowieka, 

 prezentacja umiejętności młodych artystów. 
 

V ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 do udziału zapraszamy uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych, 

 każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów, 

 konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej, 

 wykonawca powinien przygotować jeden utwór do własnego podkładu muzycznego 
       (do 10 minut). 
 Kartę zgłoszeniową należy wydrukować wraz z klauzulą informacyjną, którą podpisuje rodzic 

lub opiekun prawny ucznia. 
 Administrator powierza dane osobowe uczniów i ich opiekunów na podstawie umowy 

powierzenia, przykładowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu  
należy przesłać pocztą elektroniczną do sekretariatu LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w 
Urlach, na adres mailowy:  lo_urle@wp.pl 

 zgłoszenia do konkursu dokonuje placówka delegująca lub opiekun, 

 kartę zgłoszeniową należy przesłać do 11.06.2021 roku (piątek), 

 podkład muzyczny, instrumenty potrzebne do wykonania utworu przygotowują uczestnicy 
konkursu, 
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 podkład muzyczny należy przygotować na płycie CD lub Pendrive, 

 podkład należy również przesłać za pomocą poczty e-mail na adres: artur.franczuk1@wp.pl do  
dnia 9 czerwca 2020 roku, 

 organizatorzy zapewniają nagłośnienie szkolne. 
 

VI OCENA: 
 Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora  według następujących kryteriów: 
1. Muzykalność i warunki słuchowe uczestnika. 
2. Interpretacja utworu. 
3. Ogólny wyraz artystyczny. 
 
VII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
Jury wyłoni trzech laureatów i przyzna: I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe  
a nagrodą główną będzie rower. Wręczona  zostanie również nagroda publiczności i nagrody od 
sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 
VIII SPRAWY RÓŻNE: 

 uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, 

 uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na swój koszt, 

 za uczestnika konkursu odpowiedzialny jest opiekun, 

 podkład muzyczny musi przygotować uczestnik konkursu, 

 w sprawach spornych oraz nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy, 

 decyzje podjęte przez komisję konkursową oraz jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu, 

 uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie 
Zgłoszeniowej oraz bezpłatną prezentację wizerunku i materiałów filmowych z jego 
uczestnictwem nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do 
wynagrodzenia, 

 organizator nie zwraca przesłanych wcześniej materiałów. 
 
  
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 
oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  
  
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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Załącznik nr 1 
.......................................................................... 
                    (pieczęć szkoły) 

IV KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ  
Urle 2021 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić pismem drukowanym: 

1. Imię i nazwisko uczestnika  ..................…………………………………………………………………….……................................................... 

2. Data urodzenia ……………………………………...................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon ……………………..…………….………………..................................................................... 

4. Dokładny adres szkoły zgłaszającej uczestnika ..………………………………………………………................................................ 

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

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

5. Tytuł wykonywanego utworu, autor/autorzy tekstu i muzyki: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis uczestnika  ......................……………………………………………………………………….. 

 

Podpis opiekuna  ............................……………………………………………………………………. 

 

....................................................................................... 
                                                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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Klauzula informacyjna zgodna z RODO 
 

Szanowni Państwo 
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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 przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną: 

1. Podmiotem przetwarzającym jest Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
w Urlach ul. Żwirki i Wigury 4, 05 – 281 Urle, nr tel.: 25 675 48 94, e – mail: lo_urle@wp.pl, zwane dalej 
organizatorem konkursu, który przetwarza dane osobowe uczestników na podstawie umowy powierzenia, które jest 
reprezentowane przez Dyrektora.  

2. Podmiot przetwarzający na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który  
w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych,  kontakt telefoniczny 512 323 044 adres email: 
iod@fus-system.pl.  

3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w celu: 
 Przeprowadzenia III edycji „Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej”; 
 Propagowania i popularyzowania pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych; 
 Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 Upowszechniania i wspierania procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego; 
 Ożywiania aktywności muzycznej młodzieży, rozbudzania wrażliwości na wartości człowieka; 
 Prezentowania umiejętności młodych artystów. 

4. Udostępnienie danych osobowych ucznia zgłaszanego do udziału w konkursie jest dobrowolne, lecz niezbędne  
w celu przyjęcia zgłoszenia, brak zgody na udostępnienie danych wyklucza uczestniczenie w konkursie. 

5. Dostęp do danych osobowych uczestników konkursu będą mieli upoważnieni przez Podmiot przetwarzający 
pracownicy szkoły, którzy są bezpośrednio zaangażowani w organizację i przeprowadzenie konkursu, goście 
uroczystości finałowej, uczniowie szkół uczestniczących w przedsięwzięciu.  

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony obiektu Podmiot przetwarzający 
wprowadził nadzór nad pomieszczeniami szkoły przez zastosowanie monitoringu wizyjnego umożliwiającego 
rejestrację obrazu przy spełnieniu określonych  w art. 108 a ustawy Prawo oświatowe warunków: 

 nagrania obrazu zawierające dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych, innych osób znajdujących 
się w obiekcie są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach dla których zostały zebrane i przechowywane 
przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

 po wskazanym okresie dane z monitoringu są niszczone przez nagranie kolejnego obrazu; 
 nagrania przez okres przechowywania są zabezpieczone w odpowiedni sposób przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 
7. Dane uczestników Konkursu mogą być przekazywane innym Placówkom uczestniczącym w konkursie, organowi 

prowadzącemu jak współorganizatorowi. 
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przyjętych celów, 

jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. 
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający  przysługują Państwu następujące 

prawa: 
 prawo dostępu do swoich danych;, prawo do sprostowania danych ( które są nieprawidłowe); prawo do 

żądania usunięcia danych; prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO; prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem 
przepisów rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

12. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 
– 193 Warszawa. 

                                                                               Podmiot przetwarzający 

Zapoznałem /am się z treścią klauzuli informacyjnej. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej oraz Facebooku Liceum 
Ogólnokształcącego w Urlach jako organizatora konkursu, w celu przedstawienia relacji z jego przebiegu, osiągnięć 
uczestników i promowania działań szkół, w sytuacji kiedy zostanie sfotografowany w ramach prowadzonego przedsięwzięcia 
lub wyrazi zgodę na wywiad przed kamerą. 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika) 


