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           Regulamin II Powiatowego Konkursu Piosenki 

Angielskiej „You can sing” 

 

Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing” odbędzie się 31.05. 2021r.                     

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie. 

 

ORGANIZATORZY: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie 

ADRESACI KONKURSU: 

- Uczniowie szkół podstawowych  

CELE KONKURSU: 

- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, 

- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

- promowanie kreatywności  wśród uczniów, 

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny  

  sposób, 

- promocja nowych talentów, 

- utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

- praca nad poprawną wymową, 

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy  

  i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, 

- realizacja marzeń i ambicji, 



- budzenie wiary we własne siły  i talent. 

KATEGORIE: 

Uczestnicy występują w trzech kategoriach  

I – soliści kasy I - III 

II – soliści klasy IV- VI 

III – soliści klasy VII – VIII,  

REGULAMIN: 

a) każdy solista prezentuje jeden utwór 

b) utwór nie może trwać dłużej niż 6 minut 

c) w każdej z trzech kategorii dopuszcza się  prezentację dwóch  jednostek 

wykonawczych z danej placówki 

d) jury oceniać będzie:  

- dobór repertuaru  

- intonację 

- poprawność językową 

- emisję głosu 

- ogólny wyraz artystyczny 

e) nagrania należy przesyłać w pliku mp4 wraz z kartą zgłoszenia i klauzula rodo 

 f) dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a każdy uczestnik otrzyma dyplom 

za udział 

g) powołane przez organizatorów jury może przyznać: 

               -  nagrody w poszczególnych kategoriach 

               - wyróżnienia w poszczególnych kategoriach 

h)  uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych SP NR 2 

w Rakszawie informacji osobowych zawartych w formularzu. 

 

 



TERMIN ZGŁOSZENIA: 

Kartę zgłoszenia, klauzulę rodo oraz nagranie mp4 należy przesłać w terminie do 

31.05.2021  na adres: andzelinapiatek1989@gmail.com   

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3.06.2021r. na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie oraz na facebooku. 

KOORDYNATORZY KONKURSU: 

Anna Michno 

Andżelina Piątek 

   

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



                                       KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(proszę wypełnić pismem drukowanym) 

IMIĘ I NAZWISKO/IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY ( ADRES, TELEFON, E- MAIL): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

KATEGORIA: soliści kl. I- III,kl. IV- VI, kl. VII-VIII i III gimnazjum 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 

………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/OPIEKUNÓW 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU: 

…………………………………………………………………………………………………

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

PODPIS/PODPISY OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Każdy uczestnik powinien mieć wypełnioną zgodę na przetwarzaniu danych osobowych 

wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego /zgoda w załączniku/ 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka ) 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę 

Podstawową nr 2 w Rakszawie  w  związku z udziałem w  II Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „You 

Can Sing”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rakszawie. 

Zgoda dotyczy  materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowany w pliku mp4, podczas udziału w 

konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rakszawie, udostępnione na stronie internetowej 

Szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez Szkołę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach 

informacyjnych.  

 Zgodna w każdej  może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem. 

 

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

   Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie, reprezentowana przez 
Dyrektora szkoły. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod adresem 37 – 111 Rakszawa 677,  nr tel. 17 224 92 54 lub pod 

adresem poczty elektronicznej: sp2rakszawa@wp.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@rakszawa.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji II Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „You Can 

Sing” na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 ( ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie. 

6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków 

prawnych, jednak może uniemożliwić udział w konkursie. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


