
 

XI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

WIELKI KLINCZ 2020  
 

Organizator: 

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu 

 

Współorganizator: 

Zakład Sportu, Kultury i  Turystyki Gminy Kościerzyna 

 

Instytucje wspierające/partnerzy: 

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Gmina Kościerzyna, Miasto Kościerzyna 

firma Bielawa Transport 

 

Regulamin Przeglądu 

 

Głównym celem przeglądu jest popularyzacja nauki języków obcych, rozwijanie muzycznych 
oraz wokalnych umiejętności uczniów, a także integracja uczniów szkół podstawowych                        
z terenu miasta i gminy Kościerzyna oraz powiatu kościerskiego. 

 

1. Każda szkoła pragnąca wziąć udział w przeglądzie wypełnia czytelnie formularz 
zgłoszeniowy i przekazuje go do dnia 21.02.2020r. organizatorom (osobiście, mailowo 
na adres szkoły zkwk1@wp.pl lub faxem na nr 58 686 15 53). 

 UWAGA!!!  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników – (2 solistów lub   
 2 zespoły albo 1 solista i 1 zespół). W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny. 

2. Przegląd odbędzie się 9 marca 2020r. w hali sportowo – widowiskowej przy Zespole 
Kształcenia w Wielkim Klinczu, ul. Szkolna 18, w godz. 11:00 – 15:00 

 (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny zakończenia). 

3. W przeglądzie wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych: 

 a) klasy IV-VI SP 

 b) klasy VII – VIII SP 

4. W każdej z grup wiekowych uczestnicy biorą udział w przeglądzie w trzech 
kategoriach: 

 a) soliści 

 b) zespoły wokalne (od 2 do 5 osób) 

 c) zespoły wokalno – instrumentalne (2-5 osób) lub soliści z własnym      
     akompaniamentem 

 

 

 



 

 

5. Wykonawcy przygotowują prezentację w języku angielskim lub niemieckim. 

6. WAŻNE - nauczyciele/opiekunowie zgłaszający uczestnika/ów do przeglądu proszeni 
są o dostarczenie podkładu muzycznego do organizatora najpóźniej 21 lutego 2020r.                  
w celu weryfikacji jakości podkładu. Zmiany można dokonać tylko w uzasadnionych 
przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem.  

7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz nośnik CD.                                 
W przypadku akompaniamentu wykonawcy dysponują własnymi instrumentami 
(proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym jakie instrumenty). 

8. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut. 

9. Kryteria oceniania wykonawców: 

 a) dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika/ów 

 b) poprawność językowa 

 c) muzykalność 

 d) ogólny wyraz artystyczny 

10. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia skromny poczęstunek. 

11. Dla najlepszych wykonanwców przewidziane są nagrody:  

a) 3 główne nagrody jury za zajęcie pierwszych miejsc w określonych kategoriach  

b) nagrody jury za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca 
w poszczególnych kategoriach 

c) 1 nagroda publiczności . 

Dopuszcza się przyznanie wyróżnienia lub miejsc ex aequo na wniosek 
przewodniczącego jury. 

 

Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

NAZWA SZKOŁY WRAZ Z  KONTAKTOWYM NUMEREM TELEFONU  (czytelnie!) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO (czytelnie) 

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

GRUPA WIEKOWA 

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

KATEGORIA 

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

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO (NAZWISKA) UCZNIÓW ZGŁASZANYCH  

DO PRZEGLĄDU (czytelnie) 
 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
TYTUŁ  PIOSENKI  

 

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

JĘZYK WYKONANIA 

 

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

 

FORMA  AKOMPANIAMENTU (CD, WŁASNY – JAKI?) 

 

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

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS    
XI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ WIELKI KLINCZ  2020 

 

nazwa i adres szkoły:   ………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
wiek i klasa ucznia: …………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
p TAK   Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym na 
karcie zgłoszenia i w ramach pracy konkursowej. Dane zwycięzców będą podanie do publicznej wiadomości 
podczas ceremonii wręczenia nagród, wywieszenie informacji w gablocie na terenie szkoły, także poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej placówki oraz w innych formach dokumentowania pracy szkoły.  

p TAK    Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć i filmów, powstających w trakcie 
realizacji konkursu oraz przeprowadzenia ceremonii wręczenia nagród, które mogą zostać udostępnione na 
gazetkach, tablicach szkolnych, na stronach prowadzonych przez szkołę, w tym serwisach społecznościowych 
oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły.   

p TAK       Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. 
 
Wypełniając dyspozycję z art. 13 ust. 1-2 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, dalej 
zwane RODO, informuję, iż:  
1.  Administratorem danych osobowych jest: Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu, 83-423 Wielki 

Klincz, ul. Szkolna 22, e-mail: zkwk1@wp.pl, tel. 58 6861553 
2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony 

danych pod adresem email:  iod@zkwkl.koscierzyna.pl lub listowanie: Zespół Kształcenia w Wielkim 
Klinczu, ul. Szkolna 22, 83-423 Wielki Klincz.  

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w celu popularyzacji działań 
artystycznych w szkoły, promocji alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijania 
kreatywności uczniów, rozwijania zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów 
publicznych, w sytuacji gdy mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 
administracyjnego.  Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu 
statutowych zadań. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji 

celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody.   
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO); 
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej (art. 17 RODO);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
8. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
9. Wyrażona zgoda jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

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

(podpis ucznia)                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


