REGULAMIN V POWIATOWEGO
KONKURSU PIOSENKI
W JĘZYKACH EUROPEJSKICH
„MOJA EUROPA” – edycja ONLINE
7 październik 2020
I Organizatorzy:
Organizatorem
Konkursu
Wokalnego
jest
Szkoła
Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Konkurs jest jednoetapowy.
II Cele konkursu:
1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych
przebojów oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.
4. Propagowanie nauki języków obcych
5.Przybliżenie aspektów kulturalnych krajów europejskich
6. Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa
w budowaniu zjednoczonej Europy
III Uczestnicy to soliści ze szkół podstawowych – uczniowie klas IV-VIII
IV Warunki udziału:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
2. W konkursie udział mogą brać jedynie soliści
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie jednej piosenki w języku
krajów z obszaru Europy i przesłanie jej do 7 października 2020 roku na
wskazany adres e-mail wraz ze skanem zgód.
4. Tematyka piosenek jest dowolna (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie,
rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.). Występ nie może obrażać uczyć innych
osób ani zawierać niestosowanych treści.
5. Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem
komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem. Nagranie powinno być
zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny.
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.

Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch solistów Akompaniament:
półplayback.
6. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą
Rodzica/Opiekuna
prawnego
na
adres
zs_skrzydlow@o2.pl
lub
spskrzydlow.konkurs@gmail.com i wysłania wraz z nagraniem i zgodami do
dnia 7.10.2020 r. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod adresem i
numerem telefonu: Szkoła Podstawowa w skrzydlowie, ul. Główna 6a, od godz.
9.00 do 14.00 i telefonem 34 328 16 70.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października 2020 roku, a finaliści
zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej. Informacje te zostaną
również opublikowane wraz z nagraniami na stronie internetowej
www.spskrzydlow.klomnice.pl oraz na profilu Szkoły Podstawowej w
Skrzydlowie na Facebooku.
V Kryteria oceny i nagrody:
1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru związany z charakterem konkursu,
możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację wokalną piosenki,
muzykalność, indywidualność artystyczną.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez
organizatorów i sponsorów.
3. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
VI 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.
VII Przepisy ogólne:
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi
taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

