
 

 

 

 

 

  

 

Drodzy Wychowawcy, Opiekunowie, Nauczyciele! 

Zapraszamy do udziału w IX Powiatowym Konkursie  Pieśni 

Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża, który  od kilku już lat odbywa 

się w naszej szkole. 

  Celem konkursu jest uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, przypomnienie i upamiętnienie pieśni patriotycznych  i 

żołnierskich nawiązujących do ważnych wydarzeń 

historycznych,propagowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży  postaw  

patriotycznych oraz rozwijanie talentów muzycznych. 

Śpiewanie, nauka tekstów, poznawanie ich genezy i kontekstu 

historycznego stanowi przyjemny, przyswajalny i skuteczny sposób nauki 

historii dla dzieci i młodzieży. 

Specyficzna sytuacja związana z pandemią COVID – 19 może 

spowodować zmianę zasad organizacji naszego konkursu. W przypadku 

wprowadzenia obostrzeń, gdy nie będziemy mogli spotkać się stacjonarnie, 

wówczas będziemy prosić o przesłanie nagrań pieśni i piosenek na adres 

mailowy naszej szkoły. O zmianie organizacji konkursu będziemy informować 

na bieżąco. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

IX Powiatowy Konkurs 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 

im. Feliksa Gwiżdża 
 

  



REGULAMIN 

1. Organizator konkursu: 

 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, 

 Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. 
2. Przesłuchania konkursowe  - 9 listopada 2021r. w sali widowiskowej Centrum Kultury                  

i Promocji w Czarnym Dunajcu. 

3. W ramach obchodów Święta Niepodległości w Gminie Czarny Dunajec KONCERT FINAŁOWY 

ODBĘDZIE 11 LISTOPADA 2021r. w Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych, szkół muzycznych oraz ognisk pozaszkolnych do 15 roku życia.  

5. Do  Konkursu  mogą  być  zgłaszane  utwory  w  kategoriach  solista, duet lub  

zespół w wybranych kategoriach wiekowych. Oznacza to, że szkoła, przedszkole, 

placówka oświatowa, ognisko muzyczne może zaprezentować maksymalnie                    

2 pieśni. 

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 

a) Oddział przedszkolny: 

I. Solista, 

II. Duet, 

III. Zespół. 

b) Uczniowie klas I-III: 

I. Solista, 

II. Duet, 

III. Zespół. 

c) Uczniowie klas IV-VIII: 

I. Solista, 

II. Duet, 

III. Zespół. 

 Uwaga: Liczba członków zespołu nie może przekraczać 15 osób. 

6. Uczestnik może być zgłoszony wyłącznie w jednej kategorii przez  jeden podmiot 

zgłaszający. 

7. Reprezentacja szkoły, przedszkola, placówki oświatowej nie może przekraczać 17 

osób. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie, w nieprzekraczalnym 

terminie, do dnia 30 października 2021r. zgłoszenia na karcie (w załączeniu) 

drogą elektroniczną na adres email:spodrowaz@o2.pl. 

9. Placówka przysyła tylko jedną kartę zgłoszenia zatwierdzoną przez dyrektora, na 

której wpisuje wszystkich swoich reprezentantów w wybranych kategoriach. 

10. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, organizator może 

zmienić stacjonarną formę konkursu na online. Wówczas w terminie do 5 listopada 

2021r.  należy  na adres email  organizatora przesłać nagrania i dokumenty.  Wysłane 

pliki oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego, imieniem                      
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i nazwiskiem opiekuna. Wykonywany utwór nie może być nagrany w studio 

nagraniowym. Utwory niemożliwe do odtworzenia i złej jakości nie będą oceniane. 

11. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

12. Maksymalny czas trwania utworu muzycznego: 3 minuty. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

14. Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami zespołów. 

15. W związku z sytuacją epidemiologiczną wręczenie  dyplomów i nagród  odbędzie 

się poprzez przekazanie ich dyrektorom szkół i placówek.  

16. Tegoroczna  stacjonarna prezentacja wybranych  laureatów  konkursu  odbędzie się  

podczas  Koncertu Laureatów w dniu 11 listopada 2021r. i jest uzależniona od 

sytuacji epidemiologicznej, z zachowaniem wytycznych GIS. 

17.  Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych               

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679\ z 27.04.2016r.                   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119),zwanego dalej RODO; 

b) rozpowszechnianie jego wizerunku oraz udzielenie nieodpłatnej, nieograniczonej                      

w czasie co  do  terytorium,  niewyłącznej  licencji  na   publikację  (prezentowanie  

publicznie) wykonanego przez uczestnika utworu muzycznego oraz jego wizerunku, 

imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, której mieszka i/lub o szkole, do której 

uczęszcza, w ramach promocji Konkursu. 

16.Główne kryteria oceny:  

a) dobór repertuaru – treść i charakter utworów zgodny z charakterem konkursu, 

b) wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych   

uczestników, 

c) interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, 

d) jakość wykonania. 

17. Dodatkowych informacji organizatorzy udzielają pod numerem telefonu 182758520. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.



IX  Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 

 im. F. Gwiżdża w Odrowążu 

Karta zgłoszenia 

1. Pełna nazwa szkoły, dokładny adres, nr telefonu, e-mail:  

........................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 

2. Wykonawcy i prezentowany repertuar: 

 
Kategoria 

 
Tytuł pieśni 

Wykonawcy: 
imię i nazwisko, 

nazwa zespołu- (prosimy wpisać 
drukowanymi literami) 

Liczba 
uczestn

ików 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

przygotowującego 
uczestników, 
nr telefonu 

O
d

d
zia

ł p
rzed

szk
o

ln
y

 

 
I. Solista 

 

    

 
II. Duet 
 

    

III. 
Zespół 
wokalny 

 
 

   

K
la

sy
 I-III 

  

 
IV. 
Solista 
 

    

 
V. Duet 
 

    

 
VI. Zespół 
wokalny 
 
 

    

K
la

sy
 IV

-V
III 

 
VII. 
Solista 
 

    

 
VIII. Duet 
 

    

 
IX. Zespół 
wokalny 
 
 

    

 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu konkursu. 
                                                                                                                                                                                                                    

......................................................................................... 
                                                                                                               Nauczyciel przygotowujący uczestników 

......................................................  

Miejscowość, data 

                      ............................................................ 

                  Podpis dyrektora 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 

1) wyrażam zgodę na: 

 

- przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej na IX Powiatowy 

Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. F. Gwiżdża w Odrowążu; 

- publikację mojego wizerunku oraz moich osiągnięć wraz z danymi identyfikacyjnymi na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrowążu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.    
 

 …………………………………………………… 
  (data i podpis) 

 

KLAUZULAINFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego  w Odrowążu, 
adres e-mail: spodrowaz@o2.pl lub telefon numer: 18 275 85 20 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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