
I   POWIATOWY   FESTIWAL  PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ  POD  PATRONATEM

BURMISTRZA  WOŁCZYNA

Przedszkole Publiczne w Wołczynie  jako organizator zaprasza dzieci z
Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych

znajdujących się na terenie Powiatu Kluczbork do wzięcia  udziału w
konkursie piosenki przedszkolnej, który odbędzie się 20 maja 2022r  w

Przedszkolu przy ulicy Sienkiewicza 4,  o godzinie 9.30.

Zgłoszenia uczestników nauczyciele dokonują na karcie zgłoszenia dołączonego
do regulaminu  w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Koordynatorzy konkursu: p. Beata Noworolska, p. Dorota Ciesiółka,
p. Dorota Laskowska, p. Justyna Kowalska

Celem konkursu jest:

• Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci;

• Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci;

• Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień;

• Budzenie wiary we własne siły i talent;

• Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;



Festiwal piosenki skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat
ze wszystkich placówek przedszkolnych w powiecie kluczborskim.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści.

REGULAMIN:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez dziecko jednej
piosenki z repertuaru przedszkolnego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 3- 4 latki

b) 5 -6 latki

3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór muzyczny – wykonany z osobą
akompaniującą bądź podkładem muzycznym.

4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

5. Każda placówka może zgłosić do udziału w Festiwalu maksymalnie dwóch
uczestników w wybranej kategorii wiekowej.

6. Udział dziecka w konkursie zgłasza nauczyciel.

W związku z RODO opiekun uczestników konkursu musi dołączyć
indywidualne zgody Rodziców/opiekunów poszczególnych dzieci –
uczestników konkursu! (załączniki mogą być przesłane w formie skanu.)

7. Podkład muzyczny do piosenki wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia
i zgodą rodzica lub opiekuna należy przesłać do Organizatora na adres:

sekretariat@ppwolczyn.pl

8. Termin nadsyłania nagrań podkładu muzycznego mija 10 maja  2022r.

9. Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora
konkursu.



Jury oceniać będzie:

● dobór repertuaru,
● interpretację utworu,
● ogólny wyraz artystyczny.

10. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać I,II,III miejsce w kategorii  3-4 l
i I,II,III miejsce w kategorii 5-6-l.

11. Decyzja Jury jest ostateczna.

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
zapisanych w regulaminie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 23 maja 2022 r. na stronie
internetowej   przedszkola.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY UDANYCH
WYSTĄPIEŃ!

Kontakt w sprawie konkursu:

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

ul. Sienkiewicza 4

TEL : 77 4188 404

Karta zgłoszeniowa



FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

„Najpiękniejsze przedszkolne przeboje”

1. Nazwa i adres placówki:

……………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

……………………………………………………………………………………

3. Kategoria wiekowa,  (3 - 4 - latki,  5- 6 latki ):

……………………………………………………………………………………

4. Tytuł piosenki:

…………………………………………………………………………………..

5. Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) uczestnika konkursu, tel.

kontaktowy

……………………………………………………………………………………

……………………………….

(pieczątka i podpis Dyrektora)



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

I NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny …………………………………………………………………….

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………

…………………………………. …………………w ramach Festiwalu Piosenki

Przedszkolnej „Najpiękniejsze przedszkolne przeboje” ogłoszonego przez Przedszkole

Publiczne w Wołczynie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub

nagrania z wizerunkiem mojego dziecka wykonane podczas konkursu mogą być

zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu oraz profilu społecznościowym

placówki (Facebook).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach konkursu

Piosenki Przedszkolnej zgodnie z rozporządzeniem 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 (“RODO").

……………………………………………………….

(data, podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH



Na podstawie 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 (“RODO")
informujemy, że;

1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 4,
46-250 Wołczyn, email: pp_wolczyn@post.pl, tel. 77 4188 404.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@huczynski.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do
wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych w związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„Najpiękniejsze przedszkolne przeboje”.

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą
być organy publiczne a także podmioty prywatne. Powierzenie danych będzie odbywało się na
podstawie umowy o powierzeniu lub innego instrumentu prawnego który podlega prawu
krajowemu lub prawu Unii Europejskiej.

5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność,
udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc. dane osobowe
Pani / Pana dziecka mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w
którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych
Osobowych. Administrator informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki
poprzez firmę Facebook na poziomie tożsamym z poziomem gwarantowanym przez
rozporządzenie RODO obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Z tego względu wskazane w
oświadczeniu dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu
danych na takie działanie.

W pozostałym zakresie Przedszkole Publiczne w Wołczynie nie przekazuje danych osobowych
dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza terenem Unii Europejskiej

6. Przedszkole Publiczne w Wołczynie przetwarza dane osobowe dziecka w wymienionych powyżej
celach do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
− dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
− sprostowania (poprawienia danych);
− usunięcia danych dziecka;
− ograniczenia przetwarzania danych;
− wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
− przeniesienia danych do innego Administratora;
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia

naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
− wycofania zgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili,

przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka do wymienionych powyżej
celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych
konsekwencji.

9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

mailto:iod@huczynski.pl

