
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie 

oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. 

2. Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych 

wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych w czasie 

zamknięcia szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. 

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania 

audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury oraz dostępne będzie dla publiczności na kanale 

Youtube konkursu. Konkurs promowany będzie poprzez strony internetowe Szkoły oraz OPP, media 

lokalne i współpracujące instytucje. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Koordynatorem konkursu jest p. Maciej Gburczyk, e-mail: czasnapiosenke@gmail.com  tel. 

607 375 394. 

 

§2. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs wokalny online CZAS NA PIOSENKĘ obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

a) soliści - grupa przedszkolna, 

b) soliści - klasy I-III, 

c) soliści - klasy IV-VI, 

d) soliści - klasy VII-VIII, 

e) soliści - szkoły ponadpodstawowe. 
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2. Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest nagranie 

wykonania wokalnego utworu muzycznego i przesłanie nagrania do Organizatorów konkursu. Im 

wcześniej zostanie wysłany – tym większe szanse na uzyskanie jak największej liczby polubień na 

Youtube. 

3. Termin nadsyłania nagrań mija 3 maja 2020 roku. 

4. Spośród nadesłanych nagrań Organizatorzy (w porozumieniu z jurorami) wybiorą wykonania, które 

zostaną opublikowane na kanale Youtube konkursu. 

5. Spośród opublikowanych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna 

wyróżnienia. Dodatkowa nagroda trafi do wykonawcy, który uzyska największą liczbę polubień filmiku 

na Youtube (Nagroda internautów). 

6. Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację, dobór repertuaru dostosowany do wieku 

wykonawcy, poprawność wykonania, muzykalność, dykcję, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Nagrodami w konkursie są vouchery i dyplomy w każdej z kategorii wiekowych przyznawane przez 

jurorów. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2020 roku, a informacja o wynikach zostanie opublikowana 

na stronach prowadzonych przez Organizatorów. 

 

 

§3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
 

1. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny - wykonanie z półplaybackiem lub 

akompaniamentem  (bez linii melodycznej), a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

2. Występ nie może obrażać uczyć innych osób ani zawierać niestosowanych treści. 

3. Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym lub innym 

dowolnym urządzeniem. 

4. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny. 

5. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym 

opiekunów Uczestnika. 

6. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego na 

adres czasnapiosenke@gmail.com (ze względu na wielkość pliku można w tym celu wykorzystać serwis 

wetransfer.com lub udostępnienie na dysku Google). Organizator zobowiązuje się do udostępnienia 

nagrania na kanale Youtube konkursu w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania. 
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§4. DANE OSOBOWE 

1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe 

Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów 

organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz 

wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika. 

3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i 

Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i 

usunięcia ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 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). 

5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na 

stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych (facebook, Youtube) oraz w 

zainteresowanych mediach. 

6. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w 

czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania, 

upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

 

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy czasnapiosenke@gmail.com lub 

telefonicznie pod numerem 607375394. 
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