„Ojczyzną moją jest muzyka …”

X Ogólnopolski Konkurs Wokalno – Recytatorski Poezji
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych
Zapraszamy do udziału miłośników poezji Zielonego Konstantego
rozproszonych po całej Polsce
CELE KONKURSU:
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży twórczości poety;
 uczczenie sto jedenastej rocznicy urodzin artysty;

 prezentacja talentów recytatorskich i wokalnych;
 poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów K.I. Gałczyńskiego;
 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego
słowa wśród dzieci i młodzieży.
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami
Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie.
2. Konkurs przebiega pod honorowym patronatem: Pani Kiry Gałczyńskiej – córki
poety, Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 szkoła podstawowa – kl. I – III
 szkoła podstawowa – kl. IV – VI
 szkoła podstawowa - kl. VII - VIII oraz III klasy gimnazjum
 szkoły ponadgimnazjalne.
4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczestników (solistów lub
zespołów) w każdej kategorii wiekowej. W przypadku większej ilości chętnych,
należy przeprowadzić eliminacje szkolne.
5. Uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują (recytują lub śpiewają) dowolny
utwór K.I. Gałczyńskiego. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
6. Zgłoszenia wraz z imienną listą uczestników (imię, nazwisko, kategoria wiekowa
uczestnika; nazwa, adres, telefon szkoły, którą reprezentuje; imię, nazwisko
i telefon kontaktowy nauczyciela przygotowującego uczestników; tytuł
prezentowanego utworu, informacja: wiersz czy piosenka, ewent. rodzaj podkładu
muz.) oraz zgodą rodziców (załącznik nr 1) należy przesłać faksem na numer
0 22 811 58 43 lub drogą e-mailową na adres sp42@edu.um.warszawa.pl lub
kingmont@wp.pl w terminie do 26 listopada 2018 r.

7. W przypadku uczestników ze szkół znajdujących się dużej odległości od Warszawy,
jeżeli zaistniałby problem z dojazdem na przesłuchania finałowe, istnieje możliwość
przesłania pocztą na adres organizatora (Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami
Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, 03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4) płyt
DVD z nagraniem filmowym występów oraz zgłoszeniem zawierającym informacje
wymienione w punkcie 6. w terminie do 5 grudnia 2018 r.
8. Przesłuchania finałowe odbędą się 7 grudnia 2018 r. w budynku Szkoły
Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Balkonowej 4
w Warszawie. O szczegółach poinformujemy zainteresowane szkoły tuż po
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Na przesłuchania i uroczyste podsumowanie
uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
9. Występy uczestników będą oceniane przez jury. Ocenie podlegać będą:
 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 interpretacja tekstu,
 kultura słowa,
 umiejętności wokalne,
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
10. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani faksem w terminie do końca grudnia
2018 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, nauczyciele
przygotowujący

uczestników

–

podziękowania.

Wręczenie

nagród

i dyplomów odbędzie się w lutym lub marcu 2019 r. Szczegółowa informacja dotrze
do Państwa po ogłoszeniu wyników.
11. Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: kingmont@wp.pl lub pod
nr tel 0 500 782 038.

Warszawa, 24.10.2018 r.

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
............................................................................

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

nazwisko i imię uczestnika

klasa

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna
……………..…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalno - Recytatorskim Poezji K.I. Gałczyńskiego „Ojczyzną moją jest
muzyka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie.
Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na bezterminowe publikowanie (bez honorarium) na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Warszawie danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją
córkę / mojego syna w konkursie.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
Warszawa, dnia ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie, e-mail: sp42@edu.um.warszawa.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wizerunek Pani/Pana dziecka przetwarzany będą w związku z udziałem ucznia w wyżej wymienionym
konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Pani/Pan dziecka jest Pani/Pana zgoda.
5. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
6. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych
wizerunku Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie
z art. 77 RODO.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda.
11. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawany
profilowaniu.
Podstawa prawna:
 art. 13 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;
 art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych; tekst ujednolicony ( Dz. U. z 2017 r., poz. 880,1089 z 2018 r. poz. 650);

