
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

„PIOSENKA O MISIU” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Domowe Przedszkole przy ZSO w Słomnikach. 

2. Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Karnia, Justyna Kornat. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.  

4. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej – występy uczestników zostaną nagrane i 

przesłane na adres Domowego Przedszkola.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany przez siebie utwór o tematyce 

pluszowego misia. 

2. Akompaniament stanowić mogą: profesjonalne podkłady muzyczne lub 

akompaniament własny. 

3. Rodzic przygotowuje dziecko we własnym zakresie (repertuar, podkład muzyczny, 

scenografia, ubiór, choreografia). 

4. Zgłoszenie można wysłać pocztą lub e- mailem.  

5. Adres do wysyłki:  

Domowe Przedszkole przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza 

Wielkiego w Słomnikach 

Ul. Jana Pawła II 2 

32-090 Słomniki  

domoweprzedszkole2016@gmail.com 

6. Do zgłoszenia muszą być dołączone zgody zamieszczone poniżej w regulaminie 

(Załącznik 2 i 3). Jeżeli nagranie będzie przesłane e-mailem, wówczas bardzo prosimy 

o przesłanie zdjęć bądź skanów wypełnionych i podpisanych załączników. 

7. Nagranie nie może być dłuższe niż 3 minuty. 

8. Nagrania należy przesyłać do 20.11.2021r. W przypadku przesłania nagrania drogą 

pocztową, wówczas będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego. 

mailto:domoweprzedszkole2016@gmail.com


 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Nadesłane nagrania zostaną obejrzane i ocenione przez powołane jury, a następnie 

zostaną wybrani laureaci konkursu.  

2.  Uczestnicy oceniani będą w II kategoriach wiekowych:  

• I kategoria: 2,5 – 3 - latki; 

• II kategoria: 4 – 5 - latki. 

3. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie 

uwzględniać:  

• wykonanie (dobór repertuaru dostosowany do wieku, muzykalność); 

• oprawa artystyczna (scenografia, strój); 

• ruch sceniczny (ruch na scenie, choreografia) .  

4. Jury przyzna nagrody uwzględniając podział na grupy wiekowe. 

5. Spośród wykonawców zostaną wyłonieni laureaci 1-go, 2-go i 3-go miejsca w każdej 

kategorii wiekowej. Ponadto zostaną przyznane trzy wyróżnienia. Pozostali 

wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 25. 11. 2021 r.  

7. Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Domowego Przedszkola 

oraz na portalu społecznościowym. Laureaci zostaną poinformowani drogą e-maliową 

o wynikach konkursu. 

8. Nagrody zostaną przesłane pocztą. 

 

 

W razie pytań proszę kontaktować się pod adresem mailowym 

domoweprzedszkole2016@gmail.com, lub pod nr telefonu 12 388-11-25 (wew. 25)  

Osoba do kontaktu: Justyna Kornat, Katarzyna Karnia 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„PIOSENKA O MISIU” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

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

2. Adres i nazwa Przedszkola do którego uczęszcza wykonawca 

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

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

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

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

3. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby do kontaktu 

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

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

4.Email …................................................................................................................ 

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

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

6. Tytuł Piosenki ..................................................................................................... 

7. Czas utworu ........................................................................................................ 

8. Imię i nazwisko opiekuna/ów ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imie i nazwisko, wiek) 

 ………………………………………………………………………………….  

w ogólnopolskim konkursie „Piosenka o misiu: organizowanym przez Domowe Przedszkole 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, które jest wyłącznym administratorem 

danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, opiekunów prawnych, 

przedszkolnych koordynatorów. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji 

i prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz dostarczenia nagród uczestnikom, a uczestnik 

ma prawo w każdym momencie do wycofania zgody na ich przetwarzanie, co jest 

równoznaczne z rezygnacją w udziale w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego  

 

            dziecka ……………………………………………………………………… 
      (imię, nazwisko, wiek)  

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku mojego dziecka znajdującego 

się na nagraniu konkursowym w celach realizacji konkursu, wyłonienia laureatów oraz 

prezentacjach pokonkursowych na stronie internetowej organizatora konkursu:  

www.przedszkole.zsoslomniki.pl/ 

 

.……………….…………………………… 

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole.zsoslomniki.pl/


 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych  

osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji  

ogólnopolskiego konkursu „Piosenka o misiu”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).Administratorem danych 

osobowych zbieranych od uczestników konkursu, opiekunów prawnych, przedszkolnych 

koordynatorów jest wyłącznie Dyrektor Domowego Przedszkola przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Słomnikach. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu 

organizacji i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród uczestnikom, 

a uczestnik ma prawo w każdym momencie do wycofania zgody na ich przetwarzanie, co jest 

równoznaczne z rezygnacją w udziale w konkursie. 

 

 

……………….…………………………… 

data i podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Słomniki 

jest: Dyrektor Domowego Przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach. 

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Domowego Przedszkola przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Słomnikach. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

wymogów prawa oraz dobrowolnej zgody opiekunów prawnych dziecka. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu 

b) dostarczenia nagród uczestnikom, 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu  

wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie ich. 

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo  

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w 

tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym  

prawem. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych  

osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jako wymóg ustawowy, lub 

jest warunkiem umownym w zależności od rodzaju podawanych danych. 

Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych  

osobowych będą utrudnienia w zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa oraz  

zachowaniu ciągłości procesu edukacyjnego w stałej komunikacji z Państwem. 



9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

zapoznałam/zapoznałem się 

 

 

………………………………………. 

Data, imię i nazwisko 


