REGULAMIN KONKURSU

Santa Is Coming To Wyspiański
Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym
dla uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
§1
Data i miejsce organizacji imprezy, zgłoszenie Uczestników
1. Festiwal odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach. Początek imprezy o godzinie 9.00.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatorów Festiwalu w terminie do 26 listopada
2018r. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik
do regulaminu. Karta zgłoszenia musi być wypełniona w całości, wraz z wymaganymi
podpisami. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną (listownie) lub pocztą
elektroniczną (mailowo) na adres Organizatora, a na kopercie lub w temacie wiadomości należy
dopisać Santa Is Coming To Wyspiański. Wypełnione i podpisane oświadczenia (punkty 6 i7
Karty zgłoszenia) należy dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu konkursu.
§2
Założenia
Festiwal adresowany jest do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych oraz oddziałów
gimnazjalnych, a jego celem jest podnoszenie kompetencji językowych i propagowanie
nauki języków obcych wśród młodzieży, prezentacja umiejętności językowych
i wokalnych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej.
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§3
Zasady udziału w konkursie
1. Każdy Uczestnik Festiwalu lub każdy zespół przygotowuje jeden utwór: popularny lub
własnego autorstwa, którego głównym motywem są: Św. Mikołaj / Święta Bożego
Narodzenia / zima w wybranym przez siebie języku obcym.
2. Uczestnicy mogą występować jako soliści albo jako członkowie zespołów, przy czym liczba
członków zespołu nie może przekroczyć liczby 5 osób.
3. Obowiązkiem Uczestników jest zapewnienie sobie akompaniamentu
muzycznego
(odpowiedni instrument muzyczny, nagrania na płycie CD, MP3). W przypadku płyt CD
i MP3 uczestnicy oddają Organizatorom podpisane nośniki (imię i nazwisko Uczestnika,
numer szkoły, tytuł utworu) najpóźniej w dniu Festiwalu, na godzinę przed jego
rozpoczęciem.
4. Każda szkoła może zaprezentować najwyżej 3 utwory.
5. O kolejności występów Uczestników zdecydują Organizatorzy, którzy przedstawią porządek
imprezy przed jej rozpoczęciem.
§4
Ocena wykonania utworu i nagrody dla uczestników
1. Do oceny wykonania utworów muzycznych powołane zostanie jury, które kierować się
będzie następującymi kryteriami:
a) dobór repertuaru zgodny z tematyką Festiwalu;
b) poprawność językowa i wymowa;
c) muzykalność wykonawców;
d) choreografia;
e) ogólny wyraz estetyczno- artystyczny
2. Zajęcie I, II i III miejsca na Festiwalu będzie premiowane poprzez przyznanie nagród
rzeczowych Uczestnikom. Każdy uczeń otrzyma także dyplom uczestnictwa
w Festiwalu, a każdy nauczyciel podziękowanie za przygotowanie ucznia do Festiwalu.
§5
Karta zgłoszenia, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli
opiekunów
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
2. Każdy uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na:
a) wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora;
b) rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach i w różnym
czasie przez Organizatora;
c) nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora, w tym rezygnację z honorarium za wykonanie utworu.
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3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych
osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób
zautomatyzowany.
5. Okres przetwarzania danych: do momentu wycofania zgody.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy,
którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskiemu
Centrum Oświaty w Tychach.
7. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela
Organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem 3lo@oswiata.tychy.pl

Opracowanie regulaminu Festiwalu:
Iwona Matejko i Aneta Krupiak pod kierunkiem Dyrektora Anity Iskierki
Projekt logo Festiwalu:
uczeń- Piotr Burzawa
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Karta zgłoszenia
Santa Is Coming To Wyspiański
Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym

dla uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
1. Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Klasa i wiek uczestnika/ uczestników
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Prezentowany utwór (język, tytuł, czas trwania utworu)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Opiekun (imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego:
Oświadczam, że:
– zapoznałem się/zapoznałam się z treścią regulaminu imprezy o nazwie: Santa Is Coming To
Wyspiański. Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym i akceptuję jego warunki;
– zgadzam się na udział mojego dziecka ___________________________ (imię i nazwisko)
w konkursie;

______________________________
data i czytelny podpis
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 Oświadczenie nauczyciela opiekuna

Oświadczam, że:
– zapoznałem się/zapoznałam się z treścią regulaminu Santa Is Coming To Wyspiański
Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym i akceptuję jego warunki.

______________________________
data i czytelny podpis
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