
REGULAMIN  

III KONKURSU PIOSENKI ,, ZŁOTY MIKROFON” 

pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard 

Patronat medialny: Twoje Radio 90,3 FM 

Patronat medialny: Portal E-Stargard 

 Dla dzieci sześcioletnich  z PRZEDSZKOLI  ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

GMINY – MIASTA  STARGARD 

 Dla dzieci z klas I –III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY – MIASTA STARGARD 

1. Inicjatorem i organizatorem konkursu ,,ZŁOTY MIKROFON” jest Zespół Szkół w Stargardzie 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Stargardzie i Państwowa Szkoła Muzyczna  

I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie 

2. Cele konkursu: 

1) Prezentacja umiejętności wokalnych i rozwijanie talentów muzycznych dzieci. 

2) Promocja osiągnięć dzieci. 

3. Termin konkursu:   26 lutego 2021 r.  – kategoria I: dzieci sześcioletnie 

                             28 maja 2021 r. – kategoria II: dzieci klas I-III 

4. Miejsce konkursu:  

 Dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli: 

26 lutego  2021 r. –  Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  

w Stargardzie,  ul. Kazimierza Wielkiego 13 

 Dzieci klas I-III (z wyłączeniem uczniów OSM I st. w Stargardzie i PSM I i II st.  

w Stargardzie):  

28 maja 2021 r. – Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

w Stargardzie, ul. Kazimierza Wielkiego 13 



5. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przesłuchania konkursowe odbędą się bez 

udziału publiczności według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

6. Warunki uczestnictwa 

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich z przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych oraz uczniów klas I-III  szkół podstawowych Gminy-Miasta Stargard,  

z wyłączeniem uczniów OSM I st. w Stargardzie i PSM I i II st. w Stargardzie. 

2) Każde przedszkole, oddział przedszkolny lub szkoła podstawowa może zgłosić  

do 3 uczestników indywidualnych i/lub jeden zespół wokalny (do 5 osób).   

W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości osób prosimy o kontakt z organizatorem. 

3) Każda grupa lub uczestnik wykonuje jedną dowolną piosenkę – max. 5 minut trwania 

utworu. 

4) Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania piosenek w języku polskim. 

5) Repertuar wykonawcy powinien być dostosowany do  skali głosu i emocji dziecka. 

6) Uczestnicy mogą śpiewać a’ capella, z akompaniamentem własnym lub z podkładem 

muzycznym zapisanym na pendrive, CD lub przesłanym drogą elektroniczną na  adres 

sekretariat@zsstargard.pl Podkłady muzyczne należy dostarczyć w terminie:  

kategoria I – do  19 lutego 2021 r.  

kategoria II – do 21 maja 2021 r. 

7) Karty zgłoszeń uczestników można pobrać na stronie: www.zsstargard.pl 

i składać w wersji papierowej w sekretariacie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  

I stopnia  (I piętro , gabinet 11) lub w wersji skanu drogą mailową na adres:  

sekretariat@zsstargard.pl 

kategoria I – do  19 lutego 2021 r.  

kategoria II – do 21 maja 2021 r. 

6. Jury konkursu powołuje organizator konkursu. 

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, oceni: 

1) interpretację piosenki, 
2) muzykalność i walory głosowe, 
3) ogólny wyraz artystyczny wykonawcy, 
4) dobór repertuaru. 

mailto:sekretariat@zsstargard.pl
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9. Wyniki konkursu zostaną przesłane na adresy mailowe instytucji zgłaszających uczestników 

w terminie:  

kategoria I – 1 marca 2021 r.       

kategoria II – 31 maja 2021 r. 

Wręczenie nagród nastąpi po prezentacji wykonawców w każdej kategorii  

w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Stargardzie ul. Popiela 2 – gabinet 

dyrektora, w terminie:   

kategoria I – 3 marca 2021 r.        

kategoria II – 2 czerwca 2021 r. 

Harmonogram wręczenia nagród zostanie przesłany drogą mailową do wiadomości laureatów 

konkursu i ich opiekunów w dniu: 

kategoria I – 1 marca 2021 r.        

kategoria II- 31 maja 2021 r. 

Dla uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa, a dla opiekunów podziękowania. 

10. Nagrody 

Organizatorzy przewidzieli nagrody oraz wyróżnienia w dwóch KATEGORIACH WIEKOWYCH: 

1) I KATEGORIA – DZIECI SZEŚCIOLETNIE 

2) II KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I-III  

Dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe, a dla opiekunów – podziękowania. 

11. Informacje dodatkowe: 

1) Uczestnicy przybywają na własny koszt. 

2) Na przesłuchania konkursowe uczestnicy przybywają w obecności jednego opiekuna. 

3) Organizator przewiduje możliwość wydłużenia terminu zgłoszeń. O ewentualnej 

zmianie uczestnicy zostaną poinformowane mailowo. 

4) Nagrody ufundowane przez instytucje i osoby prywatne powinny być zgłoszone  

do organizatora przed konkursem. 



ADRES ORGANIZATORA 

Zespół Szkół w Stargardzie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Stargardzie 

ul. Popiela 2, 73-110 Stargard 

Tel/Fax: 91/577-67-65 

e-mail: sekretariat@zsstargard.pl 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie 

ul. Kazimierza Wielkiego 13, 73-110 Stargard 

Tel/Fax: 91/577-24-48 

e-mail: sekretariat@psm.stargard.pl 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela: 

p. Monika Kuna – dyrektor  Zespołu Szkół w Stargardzie – tel. 91/577-67-65 

p. Żaneta Bartosiewicz – wicedyrektor PSM I i II st. w Stargardzie – tel. 607 654 024 
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W III KONKURSIE PIOSENKI 

 ,,ZŁOTY MIKROFON” 

26 LUTEGO 2021 R./28 MAJA 2021 R. (proszę podkreślić właściwą datę) 

UCZESTNIK KONKURSU:  SOLISTA – NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA /ZESPÓŁ – SKŁAD ZESPOŁU 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KATEGORIA WIEKOWA (proszę zaznaczyć X): 

I KATEGORIA – DZIECI SZEŚCIOLETNIE  

II KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I-III       

NAZWA I ADRES PLACÓWKI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DANE NAUCZYCIELA – OPIEKUNA: 

 NAZWISKO I IMIĘ   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 TEL. KONTAKTOWY  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 E – MAIL 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ I AUTOR PIOSENKI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UTWÓR WYKONYWANY BĘDZIE (proszę podkreślić właściwe): 

 a’ capella 

 z akompaniamentem własnym  

 z podkładem muzycznym zapisanym na pendrive 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i w/w dziecka dla potrzeb  

konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

Stargard, dn. ……………………………………..    ………..………………………………………… 
         PODPIS NAUCZYCIELA  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000


1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90,  

poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka1 poprzez publikację zdjęć oraz 

materiału wideo przez organizatora III KONKURSU PIOSENKI „ZŁOTY MIKROFON”,  na  potrzeby 

realizacji i promocji przedsięwzięcia na stronach www, w powstałych publikacjach oraz  

za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie  

w kontekście  udziału w ww. konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie 

naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda  nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  

dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka  wykonanych podczas 

działań związanych z  III Konkursem Piosenki „Złoty Mikrofon” .  Wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak  

w oświadczeniu. 

 

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

danych zawartych w karcie zgłoszenia celem udziału  w II KONKURSU PIOSENKI „ZŁOTY MIKROFON”   

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika 

 

Wybór 

TAK    NIE2 

 

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

prawnego  

 1 

2 

 

 

 

Stargard,  dnia …………………………………………………… 

 

                                                           
1 W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny 
2 Wstaw krzyżyk w polu wyboru 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 2 Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM 

1. Administratorami danych uczestników konkursu są: 

a) Zespół Szkół w Stargardzie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Stargardzie  

ul. Popiela 2, 73-110 Stargard, tel./fax: 91/577-67-65, e-mail: sekretariat@zsstargard.pl 

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie  

ul. Kazimierza Wielkiego 13, 73-110 Stargard, tel./fax: 91/577-24-48, e-mail: 

sekretariat@psm.stargard.pl 

2. Został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem  

e-mail: iod@zsstargard.pl, lub poprzez dane kontaktowe Administratorów 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji  

i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich występów na 

stronach internetowych Administratorów czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz  

w mediach, w związku z promocją działalności edukacyjnej Administratorów, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/6793 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO 

4. Dane osobowe laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród. 

5. Administratorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest: 

a) umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

c) opublikowanie informacji o laureatach, 

d) archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach4 - przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzają Administratorzy, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorom 

zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz 

przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną. 

10. Administratorzy nie przetwarzają danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie  

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

                                                           
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 
4 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

mailto:sekretariat@zsstargard.pl
mailto:sekretariat@psm.stargard.pl
mailto:iod@zsstargard.pl

