
 
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO 

ONLINE – JAN PAWEŁ II BYŁ, JEST I BĘDZIE… 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej                    

w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie  

2. Celem Konkursu jest: 

 pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II; 

 wskazanie uczniom osoby Papieża Polaka, jako autorytetu moralnego współczesnego 

świata i wzoru do naśladowania; 

 zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania Papieża 

Polaka Świętego Jana Pawła II.  

 

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności podczas nagrania 

audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie. Konkurs  promowany będzie poprzez stronę 

internetową ZPO  w Gościeradowie - zpojpii.goscieradow.pl/, profil społecznościowy na 

facebooku.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

 §2. ZASADY PRZEGLĄDU  
1. Uczestnikami  Konkursu są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. 

 2.Zadaniem uczestników Konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest 

wykonanie nagrania i przesłanie nagrania do Organizatorów Konkursu.  

3. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno nagranie.  

4. Termin nadsyłania nagrań mija 13 listopada 2020 r.  

5. Spośród opublikowanych nagrań jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia.  

6.Jury będzie oceniać wykonawców według następujących kryteriów: 

 zgodność treści utworu z głównym celem Konkursu, 

  aranżacja i interpretacja utworu, 

  emisja głosu, 

 dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawców, 

   ogólny wyraz artystyczny. 

7.Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy przyznane przez jurorów.                   

O terminie odbioru nagród Organizator powiadomi laureatów telefonicznie.  

8.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 27 listopada  2020 roku, a informacja o wynikach 

zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły - zpojpii.goscieradow.pl/ i w mediach 

społecznościowych. 

9.Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich 

imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach 

społecznościowych (facebook, Youtube) oraz w zainteresowanych mediach. 

10. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników Konkursu poprzez zgłoszenie do Konkursu 

wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych 

Uczestników dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych                

z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem 

filmowym i wizerunkiem dziecka, do jego powielania, upowszechniania, udostępniania                    

w ramach swojej działalności. 

11. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 



§3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  
1. Każdy z uczestników przygotowuje jedno nagranie audiowizualne, a czas prezentacji nie 

powinien przekroczyć 4 minut.  

2. Uczestnicy wykonują utwór z półplaybackiem, akompaniamentem (bez linii melodycznej) 

lub  a capella.  

3. Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym lub 

innym dowolnym urządzeniem.  

4. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny, niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Cała sylwetka uczestnika musi 

być widoczna przez cały czas trwania video.  

5. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację 

wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia                                 

i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.  

6. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna 

prawnego na adres ewawoloszyn1@tlen.pl  lub dostarczyć osobiście na płycie CD lub DVD 

wraz  z wydrukowaną kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych 

 im. Jana Pawła II   w Gościeradowie  

ul.Folwark18                                                                                                                                   

23 – 275 Gościeradów woj. lubelskie 

§4. DANE OSOBOWE  
1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie,  

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 

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 stronie internetowej Organizatora oraz profilu społecznościowym (facebook) 

oraz w zainteresowanych mediach.  

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.  

 

 

 

 



 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zgłoszenie do Konkursu  jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych                  

w  regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym 

czasie. 

3. Decyzje jury w sprawie nagród i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

3. Zapytania dotyczące Konkursu  można kierować na adres e-mailowy 

ewawoloszyn1@tlen.pl   lub telefonicznie p. Ewa5 04 301 854  p. Jolanta 600 341 706 
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