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§ 1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu Piosenki Ekologicznej jest Zespół Szkół Publicznych 
w Kowalewie ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. 

§ 2 Cele konkursu 

1. Budzenie wrażliwości i kreatywności artystycznej u dzieci i młodzieży. 
2. Propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz podnoszenie poziomu  
świadomości ekologicznej. 
3. Kształtowanie postaw proekologicznych. 
4. Wyłonienie młodych talentów wokalnych.
5. Stworzenie warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów 
dziecięcych i młodzieżowych.

& 3 Termin

Przesłuchania konkursowe, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się
20 kwietnia 2023 od godziny 9.00 w Zajezdni Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3

§ 4 Organizacja, przebieg konkursu, terminy.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe
 - soliści klasy I – III      - grupa I
 - soliści klasy IV – VIII – grupa II 

3. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny o  tematyce 
ekologicznej -  treści związane z recyklingiem, zbiórką selektywną odpadów, piękna 
otaczającego nas świata, dbaniem o przyrodę.

4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.  

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, ul. Chrobrego 36,  63-300 Pleszew

tel. (062)7428376  www.zspkowalew.pl  e-mail:zspkowalew@wp.pl

http://www.zspkowalew.pl/


5. Wykonawcy zapewniają własny akompaniament.

6. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie czytelnie 
wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 
danych osobowych wraz z podkładem muzycznym  (półplayback)  w formacie mp3 
do dnia 12 kwietnia 2023  na adres l.adamski@zspkowalew.pl .
Dopuszcza się wykonanie utworu a cappella oraz z akompaniamentem  instrumentu.

7. Prezentacje odbywać się będą z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. 
Porządek występów w danej kategorii odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego 
wyłoni najlepszych wykonawców 

9. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody. Każdy 
uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

& 5 Główne kryteria oceny: 

- dobór repertuaru (dostosowany do wieku uczestnika i do tematyki) 
- dykcja, intonacja 
- interpretacja, stylowość wykonania 
- walory brzmieniowe - ogólny wyraz artystyczny

& 6 Informacje pozostałe

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, oświetlenie.

2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu.

3. Organizator nie odpowiada za jakość podkładów dostarczonych przez uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. 
Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie 
internetowej Organizatora 

5. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzyga organizator. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
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1. Imię i nazwisko uczestnika / klasa / grupa

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

2. Imię i nazwisko opiekuna / instruktora / rodzica

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

3. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej

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

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

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

tel. kom …..................................................................................

e-mail ….....................................................................................

4. Tytuł utworu

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

autor tekstu …...........................................................................

autor muzyki …..........................................................................

5. Rodzaj akompaniamentu

półplayback …...........................................................................

a cappella …..............................................................................

instrument …..............................................................................

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem „Konkursu Piosenki Ekologicznej 2023” 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

                                 Data i podpis opiekuna / instruktora / rodzica

 

     …...................................................
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Klauzula informacyjna do karty zgłoszenia do 

„KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 2023”

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem   Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Publicznych  w
Kowalewie, ul. B. Chrobrego 36,63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 376

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony
Danych  Administratora pod adresem mail: zspkowalew@wp.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją
umowy najmu pomieszczenia użytkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) oraz w celu
wypełnienia obowiązków prawnych  ciążących na Administratorze w związku z wykonywaniem
umowy art.  6  ust.  1  lit.  c  (RODO),  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  w szczególności:  z
ustawą kodeks cywilny, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o rachunkowości.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, w zakresie w
jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi  umowa lub przepis prawa (wymóg
ustawowy), a ich brak uniemożliwi jej zawarcie.

Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w
imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych  wyżej,  a  po  tym  czasie  przez  okres   wynikający  z  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje  Pani/Panu  prawo   dostępu  do  swoich  danych  osobowych,   prawo   ich
sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być
zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana  i  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały
profilowaniu.

…...................................................... ….......................................................
miejscowość, data podpis
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