PRZEGLĄD PIOSENKI ULUBIONEJ „MOJA NUTKA"
1. ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku - Białej ul. Józefa Rymera 2 tel. 338186470
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Cieszyńska 385 Bielsko- Biała
Przegląd odbędzie się

31 maja 2019r. o godz. 9:30 w Szkole Podstawowej nr 32

(dawniej budynek Gimnazjum nr 15 im. Jana III Sobieskiego), ul. Cieszyńska 385 Bielsko- Biała
2. CELE:
Wzmacnianie radości śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
Prezentacja utworu muzycznego kojarzonego przez dzieci jako ulubiony.
Konfrontacja dokonań solistów i zespołów w dziedzinie śpiewu.
Motywowanie środowiska do dalszej pracy twórczej.
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :
Podmiotami biorącymi udział w Przeglądzie są soliści i zespoły wokalne działające w placówkach oświatowych
(szkoły podstawowe, placówki oświatowo - wychowawcze miasta Bielska- Białej).
4. REGULAMIN:
Zespoły i soliści prezentują jeden utwór (piosenka ulubiona). Każdą szkołę może reprezentować 1 zespół oraz
1 solista w każdej kategorii wiekowej. Maksymalnie 10 osób w zespole. Dopuszczalny jest podkład z CD półplayback. Dodatkowym atutem dla występujących będzie akompaniament grany na żywo.
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie występy wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru
- dykcja i emisja głosu
- muzykalność
- ogólny wyraz artystyczny
5. Kategorie wiekowe:
soliści w wieku 7-9 lat
zespoły wokalne: dzieci w wieku 7-9 lat
soliści w wieku 10-13 lat
zespoły wokalne dzieci w wieku: 10-13 lat
soliści w wieku 14-16 lat
zespoły wokalne dzieci w wieku :14-16 lat
Występy oceniać będzie również jury dziecięce, które wyłoni swojego zwycięzcę.
Udział w Przeglądzie należy zgłosić wypełniając załączoną kartę wraz z klauzulami, w terminie do 22. 05. 2019r.
Zgłoszenia będą przyjmowane na adres e-mail: oppbielsko@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na
adres Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-300 Bielsko - Biała ul. Józefa Rymera 2

KARTA ZGŁOSZENIA
1 Nazwa szkoły/placówki, adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa zespołu, kategoria wiekowa, ilość osób
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Imię i nazwisko, kategoria wiekowa, solisty
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Tytuł piosenki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.. Potrzebny sprzęt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej jego
osiągnięć na stronie internetowej placówki, w mediach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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), publ. Dz. U. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda
jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………... (data, podpis)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji
konkursu na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, w mediach, tablicach ściennych
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017
r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.
…………………………………………... (data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z 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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Józefa Rymera 2 43-300 Bielsko-Biała,
adres e-mail: oppbielsko@gmail.coml, numer telefonu: 338186470.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu,
a także organizowanych przez placówkę 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 zgodę.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
4. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w informacji podsumowującej konkurs
(nieograniczony krąg odbiorców).
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - żądania
dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją
indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę 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.

