
Zmiana terminu konkursu! 

 

 

REGULAMIN 

 

VII Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej 
„ Ocalić od zapomnienia” 

 
 

 
Do udziału w konkursie zachęcamy młodzież szkół podstawowych 

z klas: VII i VIII, która pragnie poznać repertuar polskich wykonawców 
XX w. Warto nadmienić, że „Ocalić od zapomnienia” jest jedynym 
konkursem, który propaguje tylko polską muzykę i kulturę w powiecie 
grodziskim. 

  Mamy nadzieję, ze konkurs stanie się doskonałą okazją do 
wyłonienia  talentów wokalno - muzycznych uzdolnionej młodzieży szkół 
podstawowych.  Serdecznie zachęcamy do współzawodnictwa tych, 
którzy mają ochotę sprawdzić swoje umiejętności artystyczne i  
sceniczne. 

 Grudzień to miesiąc, który w sposób szczególny wpisał się w 
historię naszej Ojczyzny: powstanie wielkopolskie, stan wojenny. Dlatego 
oprócz repertuaru polskich wykonawców, możecie Państwo wykorzystać 
teksty patriotyczne. 

 
 

 
1.Organizator  konkursu: 
 
 Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk 
Wielkopolski 
tel.: (0-61) 44 45 401 
       (0-61) 44 45 200 
fax.: (0-61) 44 48 544 
e-mail: zsp@zsp-grodzisk.net 
www.zsp-grodzisk.net 
 
 
Miejsce i data :  CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim,  11.12.2019 
roku  od godz.10.00; 
 
 
 



2. Cele konkursu: 
 
a) propagowanie kultury i muzyki polskich wykonawców  
b) kształtowanie postawy patriotycznej  
c) krzewienie miłości do polskiej tradycji kulturowej  
d) popularyzowanie piękna polskiego słowa, 
e) zainteresowanie uczniów kulturą piosenki poetyckiej, 
f) rozwijanie talentów estradowych, 
g) kształtowanie postaw prospołecznych wynikających z szacunku  
do kultury narodowej, 
h) rozwijanie wrażliwości muzycznej, humanistycznej oraz kultury słowa, 
i) rozwijanie świadomości młodego pokolenia dotyczącej etycznego 
postępowania, 
j) przełamywanie barier i ograniczeń społecznych, do konkursu 
zapraszamy osoby z dysfunkcjami ruchowymi 
 
3. Zadania organizatora: 
 
I. Powołanie jury. 
II. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu oraz programu konkursu. 
III. Nadzór nad realizacją zadań konkursu, zgodnie z postanowieniami 
jego Regulaminu i dokumentacją programową, 
IV. Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia poprzez dystrybucję 
materiałów informacyjnych, komunikację z uczestnikami, organizację 
finału i uroczystego zakończenia.  
V. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim. 
VI. Działania promocyjne upowszechniające konkurs. 
 
4. Organizator ma prawo do: 
I. Reprezentowania konkursu. 
II. Nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi. 
III. Promowania talentów artystycznych. 
 
4. Organizator ma obowiązek: 
 
  Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są koordynatorki  
z ramienia organizatora, którymi są: pani Anna Majcherek i  
p. Grażyna Wiśniewska. 
 
 
Do zadań koordynatorów należą: 
 
- opracowanie harmonogramu konkursu 



- nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi 
- kontakt z uczestnikami, pomoc w rozwiązywaniu problemów 
- organizacja działań promocyjnych upowszechniających konkurs 
- współpraca z mediami  
- monitorowanie przebiegu konkursu  
- zapewnienie logistyki związanej z organizacją i przebiegiem konkursu  
- powołanie jury  
- współpraca ze szkołami  
- współpraca z mediami 
 
 
 
 
Obowiązkiem koordynatorów jest:  
 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy koncercie finałowym 
- przeprowadzenie konkursu na terenie CK RONDO  
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
- przekazanie informacji uczestnikom o wynikach konkursu 
- merytoryczna i organizacyjna opieka nad uczestnikami  
- zapewnianie akcji promocyjnej konkursu między organizatorami a 
szkołami 
 
6.Uczestnicy konkursu:  
 
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do: 
 
- przestrzegania regulaminu i terminarzu konkursu 
- realizacji zgodnie z ich założeniami 
- informowanie Organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach 
dotyczących organizacji i przebiegu konkursu 
- wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 
związanych z organizacją  i przebiegiem konkursu. 
 
Uczestnicy  konkursu mają prawo do : 
 
- uzyskania informacji o harmonogramie konkursu, tematyce, zasadach 
przeprowadzenia eliminacji, 
- otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach. 
 
7.  Przepisy szczegółowe: 
 



W konkursie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Organizator w 
miarę możliwości zapewni odpowiednie warunki. Informację o stopniu      
i rodzaju niepełnosprawności należy podać przy zgłaszaniu uczestnika 
do konkursu. 
 
 
8.  Nagrody: 
 
Organizator w miarę pozyskanych środków przewiduje nagrody: 
 - dla laureatów i finalistów w kategorii szkoła podstawowa. 
 
 
Warunki uczestnictwa. 
 

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu.  
 
2)  Uczestnicy przygotowują 1 utwór. 
 
3) Występ nie powinien przekroczyć 7 minut. 
 
4)  Udział w konkursie zgłasza szkoła macierzysta  do   04.12.2019r. , 
wypełniając kartę ucznia i dostarczając ją na adres e-mail 
organizatora. Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna. 
 
5)  Kryteria oceny: 
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowane do wieku                 
i możliwości wykonawczych uczestników, 
b) umiejętności wokalne, 
c) wartości kulturowe, 
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: dykcja, emisja głosu, 
aranżacja utworu, oddanie klimatu piosenki. 
 

 
Kontakt z organizatorem: 
Anna Majcherek tel. 609 775 716   lub  
 
Grażyna Wiśniewska  tel. 601 924 515  
 
e-mail: zsp@zsp-grodzisk.net 
 
Termin zgłaszania: 04.12.2019r. 
 



 
 
 
 
 



KARTA UCZESTNIKA 

 VII Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej 

„Ocalić od zapomnienia” 

organizowanego przez 
Zespół Szkół Technicznych 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Grodzisku Wlkp. 

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

……………………………………………………………………………

………………………………….. 

2. Tytuł wykonywanego utworu, autor : 

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

3. Wymagania dotyczące obsługi muzyczno-technicznej 

……………………………………………………………………………

………………………………….. 

4. Imię i nazwisko 

opiekuna:…………………………………………………………………

…….. 

5. Informacje o uczestniku: 

• Wiek-

…………...................................................................................

... 

• Szkoła-

………………………………………………………………………

…………………… 

• Numer telefonu-

………………………………………………………………………

……. 

• E-mail-

………………………………………………………………………

…………………… 

• Solista czy zespół-…………………………….. 

 



Zgłoszenie należy przesłać do 04.12.2019 r. na adres e-mailowy 
szkoły: e-mail: zst@zst-grodzisk.pl 
 
 
 
…………............................……………….., dnia ………………… r. 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim 
………………………………………………………………......................... 
 
                                           
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika)  
 
……………………………………………………….............…………. 
 (imię i nazwisko uczestnika)  
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych, tzw. RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (imię, 
nazwisko, klasa, wizerunek, numer telefonu) w tym 
rozpowszechniania, przez Administratora w celu udziału w               
VII Powiatowym Konkursie „Ocalić od zapomnienia”  oraz publikacji 
informacji dotyczących konkursu na stronie internetowej 
Administratora, serwisach społecznościowych, prasie i innych 
mediach lokalnych bez ograniczeń czasowych 
 
 
.............................................................................................. 
 
czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 



Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-
am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej  w 
Regulaminie konkursu, w tym z informacją o celach i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator 
poinformował mnie, że:• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w 
dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej 
formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie 
będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.   
 
 
                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………… 
czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


