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I.Organizator konkursu : 

 

Zespół Szkół nr5 w Poznaniu ul. Różana 1/3 

II. Cele konkursu: 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich  

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,      

 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja polskich piosenek i ich walorów artystycznych, 

 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy 

twórczej w zakresie muzyki, 

 rozwijanie talentów estradowych 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

 

III. Miejsce i termin konkursu: 

 

Aula Zespołu Szkół nr5 w Poznaniu ,ul. Różana 1/3 

Termin : 6 grudnia 2022 roku  godz.11:00 

 

 

 



IV. Zasady uczestnictwa : 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół poznańskich  ,a w szczególności 

do szkół na terenie Dzielnicy Poznań-Wilda. 

 

 KATEGORIE: 

1.Szkoła podstawowa  klasy 1-3 

2.Szkoła podstawowa klasy 4-6 

3.Szkoła Podstawowa klasy 7-8 

  

 

 KRYTERIA  OCENY: 

Organizatorzy powołują komisję konkursową, która kierować się będzie następującymi 

kryteriami oceny: emisja głosu, dykcja i artykulacja, intonacja, rytmika, frazowanie, 

zróżnicowanie dynamiki, agogika, barwa, dobór repertuaru, interpretacja, wyraz artystyczny. 

V. Przebieg konkursu i nagrody: 

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór w języku polskim. 

Podczas przesłuchań organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, pianino,  magnetofon, 

odtwarzacz CD, laptop (dopuszcza się półplaybacki). 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Jury powołane przez organizatora 

przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej .Nagrody zostaną  sfinansowane przez Radę 

Osiedla Wilda 

VI. Zgłoszenia: 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego prosimy 

dostarczyć do dnia 25 listopada 2022 pocztą elektroniczną e-mail: 

agnieszka.malecka@zs5.poznan.pl 

 

VII.Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

 
1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 

mailto:agnieszka.malecka@zs5.poznan.pl


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 profilu społecznościowym 

(facebook ZS5) 

 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. 

VIII. 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.Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać : 

p .Agnieszka Małecka tel.605-189-515 

 Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy 

 



Konkurs finansowany jest ze środków otrzymanych od Rady Osiedla Wilda. 

               
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

Zespół Szkół nr5 w Poznaniu 

VII Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

telefon kontaktowy 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika , klasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł piosenki 

 

 

 

 

Potrzebne pomoce do występu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wykonawcy 

 

 



 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

w  VII Wildeckim Konkursie Piosenki  organizowanym przez Zespół Szkół nr5 w Poznaniu ul. 

Różana 1/3 

Zgłoszenia do 25 listopada 2022 roku 

 

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

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr5 z siedzibą przy ul. Różanej 

1/3 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorami Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególnosci ustawa z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 



6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych, 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Ponadto informujemy , iz w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(data, podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć 

uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem 



konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgody. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w 

kronice szkolnej lub gablocie 

 (nieograniczony krąg odbiorców). 

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

b. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć 

naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawy w zgodzie osoby, 

której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego . Niemniej osoba, której dane 

dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni 

dobrowolne. 

 

……………………………………………………………………………. 

(data, podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 


