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Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

„Ojczyzno ma” ONLINE 

 
 
 
Główny Organizator    
 
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance 
Al. Piłsudskiego 37 
83-010 Straszyn 
 
 

1. Cele Konkursu 
• kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, 
• wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, 
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży 

i ich opiekunów, 
• promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 
• promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 
• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 
• wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w 

zakresie muzyki, 
• rozwijanie talentów estradowych, 
• doskonalenie poziomu artystycznego wykonawców, 
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 
2. Zadania konkursu 

• Konkurs polega na wysyłaniu przygotowanego nagrania audio – video,  
w którym uczeń zaprezentuje jeden utwór w języku polskim o Warszawie. 
Na nagraniu wykonawca nie przedstawia się, jedynie wykonuje utwór. Plik należy 
podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą. Pozostałe dane podajemy  
w karcie zgłoszeniowej. 

• Na podstawie nagrań Jury wyłoni Laureatów Konkursu Piosenki i Pieśni „Ojczyzno 
ma” ONLINE. 

• Laureaci I miejsca będą reprezentowali naszą szkołę w III Gminnym Konkursie 
Patriotycznym ONLINE w  Przejazdowie 
 

3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 
• Klasy 0 – III Szkoły Podstawowej 
• Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej 
• Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej 
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4. Warunki uczestnictwa 
• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły  

w Rotmance 
• Zadaniem uczestnika konkursu jest zaśpiewanie jednej piosenki lub pieśni  

o Warszawie do wybranego podkładu instrumentalnego bez nagranego wokalu, 
zarejestrowanie nagrania, wysłania pliku z filmem na adres mailowy organizatora – 
email: rotmanka.konkursy@gmail.com 

• Wykonanie utworu solo lub w duecie 
• Zarejestrowane nagrania należy wysłać na podany adres mailowy nie później niż 

28.10.2020 r. 
• Repertuar powinien być dopasowany formą i treścią do wieku uczestnika. 

 
5. Komisja Artystyczna (Jury) wyłania zwycięzców w poszczególnych kategoriach 

wiekowych za: 
• dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych 

uczestników, 
• umiejętności wokalne (emisję głosu), 
• intonację, 
• interpretację, 
• dykcję, 
• ogólny wyraz artystyczny. 

 
6. Nagrody 

• Jury będzie oceniać prezentacje poszczególnych uczestników stosując skalę punktową, 
• nagrody zostaną przydzielone wg uzyskanej punktacji, 
• za uzyskane miejsca wręczone zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 3 listopada 2020 r. 

 
 

7. Kontakt 
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance 
Al. Piłsudskiego 37 
83-010 Straszyn 
Telefon: (+58 ) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50  
email: rotmanka.konkursy@gmail.com 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

 
„Ojczyzno ma” ONLINE 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika 

 
 

2. Klasa 
 

 

3. Tytuł wykonywanego utworu 
 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna/rodzica 
 

 

5. Adres mailowy opiekuna/rodzica 
 

 

 
 
Podpis opiekuna/rodzica 
………………………………………………………………………….. 
 
Data 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
UWAGA! 
Kartę zgłoszenia oraz zarejestrowane nagranie należy wysłać na adres mailowy: 
rotmanka.konkursy@gmail.com 
Do dnia 28 października 2020 r. 
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      Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej „Ojczyzno ma” ONLINE i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka. 
     Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca w 
formie zarejestrowanego filmu została wykonana osobiście. 
    Oświadczam, że: 

1. Udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji  
na korzystanie z pracy konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację  
w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci komputera oraz sieci 
informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu dowolną techniką oraz 
udostępnianie w dowolnej formie. 

2. W przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika: 
• Przenosze w imieniu  Uczestnika na Organizatora prawo własności pracy konkursowej 

oraz prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako 
nagrodzonej. 

3. W przypadku nienagrodzenia pracy Uczestnika, również przenoszę prawo własności pracy oraz 
prawa autorskie do niej na Organizatora, upoważniając go także  
do utylizacji  (skasowania) pracy konkursowej. 
 

□ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Szkołę  Podstawową  im.  Karola  Wojtyły  w  Rotmance: danych 
osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek) zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 
 

□ 

Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjna 
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa  im.  Karola  Wojtyły  w  Rotmance ,  
ul. Al. Piłsudskiego 37, 83-010 Rotmanka. 
2. W zakresie ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się  
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: inspektor.odo@gmail.com. 
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w związku z art. 
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o pawie autorskim i prawach pokrewnych. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym odbył się konkurs. 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, które zapoznają się z publikacjami 
związanymi z Konkursem oraz osoby korzystające z naszych profili społecznościowych  
i strony internetowej. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi. Imię  
i nazwisko zwycięzcy oraz osoby wyróżnionej zostanie opublikowane na naszej stronie 
internetowej. 
7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania 
ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do sprzeciwu  lub ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

8. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku  
w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania  
na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie 
brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 
Podpis opiekuna/rodzica 

…………………………………………………………………… 
 

Data 
………………………………………… 


