
REGULAMIN 

 

VII  POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ 

 
1. Organizatorzy 

• Szkoła Podstawowa w Żmudzi 

• Starostwo Powiatowe w Chełmie 

 

2. Cele konkursu 

• Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów 

• Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę 

• Praca nad poprawną wymową 

• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny 

sposób 

• Popularyzacja piosenki angielskiej i anglojęzycznej wśród uczniów  

• Kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu 

• Wzbogacenie repertuaru wykonawczego młodych artystów 

• Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów 

• Przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na 

scenie. 

• Integracja uczniów z różnych środowisk 

 

 

3. Warunki uczestnictwa 

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych  

z terenu powiatu chełmskiego i miasta Chełma 

• Każda szkoła może wystawić jedną reprezentację w danej kategorii  

i grupie wiekowej 

• Uczestnicy konkursu prezentują 1 utwór w języku angielskim  

• Utwór nie może przekraczać 3 minut 

• Udział biorą soliści i zespoły 

• Tekst utworu wraz z kartą zgłoszenia, zgodą przedstawiciela ustawowego                   

i zgodą na przetwarzanie danych należy przesłać na adres organizatora (fax, 

email) 

 

4. Ocenie podlegać będą: 

• Interpretacja 

• Dobór repertuaru 

• Poprawność w posługiwaniu się językiem angielskim 

• Ogólny wyraz artystyczny 

 

5. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Chełmie. 

 

6. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach i grupach wiekowych: 

 

Kategorie:                                      Grupy wiekowe: 

 - soliści,                                                        - klasy I-III 

- zespoły/duety                                              - klasy IV-VI 

                                                                       - klasy VII-VIII 



 

 

 

7. Ostateczny (nieprzekraczalny) termin nadsyłania zgłoszeń: 16 października 2019 r.  

             na adres e-mail: spzmudz@wp.pl 

 

8. Płyty CD/ nosniki USB z nagranym podkładem muzycznym (w razie potrzeby) prosimy 

mieć ze sobą w dniu konkursu. 

 

9. Konkurs odbędzie się 24 października 2019 r.  

( rozpoczęcie o godz. 9.00) w  Szkole Podstawowej w Żmudzi. 

 

10. Osoba odpowiedzialne za przebieg konkursu: p. Aneta Nowak – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w Żmudzi tel. szkoły 82 568-01-78 

 

11. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów dojazdu. 

 

12. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spzmudz@wp.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

VII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

 

1. Nazwa Szkoły (adres, telefon) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Nazwa zespołu  (liczba osób, imiona i nazwiska) / imię i nazwisko solisty 

3. Kategoria i grupa wiekowa 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

4. Opiekun (imię i nazwisko/ telefon) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Tytuł utworu (tekst utworu w załączniku). Czas prezentacji. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Wymagania sprzętowe (potrzeby w zakresie nagłośnienia) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA  

NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO  

18 ROKU ŻYCIA 
 

 

                                                                               

 
 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel 

ustawowy......................................................................................................................... 

                                                        (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w VII Festiwalu Piosenki Angielskiej na 

zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka 

zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.Nr 101 poz.926, ze zm.).  

 

Ponadto,  wyrażam zgodę na opublikowanie imienia,  nazwiska i wizerunku dziecka 

 w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

 

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

                                                         data i miejscowość                       podpis 

 

 

 

 

 

 



 

……………………….., dnia …………………….. 
 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego syna/córki …………………………………………………………………  

na zdjęciach i filmach zarejestrowanych podczas realizacji: konkursów, turniejów 

sportowych, wycieczek szkolnych i innych uroczystości i wydarzeń szkolnych na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Żmudzi http://www.sp-zmudz.pl oraz w gazetkach 

szkolnych oraz na stronie internetowej www.powiat.chelm.pl. 

Ponadto wyrażam zgodę na publikacje i umieszczanie prac mojego dziecka na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Żmudzi, kronice szkolnej oraz szkolnych 

wystawach prac uczniów. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej w Żmudzi. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i usunięcia. 

 

INFORMACJA 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Żmudzi, z siedzibą:  

ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź. 
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały 

okres trwania edukacji szkolnej oraz po zakończeniu edukacji szkolnej w celach 

kronikalnych 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na 

podstawie stosownych przepisów prawa 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie.  

6. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pełna klauzula informacyjna dostępna jest w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

szkoły pod adresem: http://sp-zmudz.pl/images/files/klauzula_rodo_SzP.pdf 

Wyrażenie przeze mnie zgody jest świadome i dobrowolne 

 
 

………………....................................              .....................................................................           
                   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

http://www.sp-zmudz.pl/
http://sp-zmudz.pl/images/files/klauzula_rodo_SzP.pdf

