I SZKOLNY KONKURS
,, Najpiękniejsza kolęda 2020 ”
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator konkursu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie.

2. Cele konkursu:
•

rozwijanie zdolności muzycznych i artystycznych dzieci,

•

kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,

• radość wspólnego muzykowania,
• przełamywanie tremy i zaprezentowanie się przed wirtualną publicznością;
3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z SOSW w
Koszalinie z klas 1 -3, z klas 4 – 8 szkoły podstawowej i z klas 1 – 3 szkoły przysposabiającej
do pracy ( 3 kategorie wiekowe ).

Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej

kategorii wiekowej oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kolędę, piosenkę świąteczną lub
pastorałkę – wykonaną solo, w duecie albo też z wieloma innymi członkami rodziny. Dopuszcza
się akompaniament lub podkład muzyczny. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 2
minut.
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie filmiku z wykonywaną kolędą, piosenką
świąteczną lub pastorałką oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i na
udostępnienie wizerunku wszystkich uczestników oraz zgodę na udostępnienie filmiku na portalu.
(załącznik nr 2).
• Wszystkie filmiki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
• Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko, klasa i wiek wykonawcy – uczestnika oraz imiona osób towarzyszących ( jeśli
takowe będą występowały).
4. Filmiki powinny spełniać następujące kryteria:
- ogólne wrażenie artystyczne,
- znajomość tekstu i melodii wykonywanej kolędy, piosenki świątecznej lub pastorałki;
- dobór kolędy, piosenki świątecznej lub pastorałki do możliwości ucznia,
- pomysłowość wykonania;

5. Termin konkursu:
Termin dostarczenia filmików upływa 15 grudnia 2020 roku.
Filmiki proszę wysłać na adres e - mail do nauczycieli Elizy Iwanowskiej
( eliza.cymbalak@wp.pl) i Marii Stypułkowskiej ( mery_21@interia.pl) .
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców w dniu 18.12.2020 r.
Nagrodzone osoby zostaną powiadomione poprzez kontakt e – mail.
7. Odbiór nagród:
Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie Specjalnego

Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Koszalinie (termin zostanie przekazany na adres e – mail ).
8. Uwagi końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez
dokonania wyboru zwycięskiego wykonania kolędy, piosenki świątecznej lub pastorałki, w
każdym momencie, bez podawania przyczyn.
• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania i wykorzystania filmików
konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach
drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji Konkursu.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Eliza ( tel 607568804 ) i p. Marysia
( tel. 665241361) .

9. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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) Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie informuje:
1. Przystępując do Konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że:

a) Spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
b) Zapoznał się z regulaminem.
2. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Koszalinie, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin, tel. 94 342 06 16.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu,
przekazania nagród. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia
odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach
internetowych Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawienia.

Organizatorzy:
Eliza Iwanowska
Maria Stypułkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie

Załącznik nr 1
Karta uczestnictwa
I SZKOLNY KONKURS ,, NAJPIĘKNIEJSZA KOLĘDA 2020 ”

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Wiek uczestnika : …………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkolnego Konkursu ,, Najpiękniejsza kolęda
2020 ” , akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział.

………………………………………
Miejscowość, data

…….………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

Załącznik nr 2
Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Specjalny Ośrodek

Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolnego
konkursu ,, Najpiękniejsza kolęda 2020 ” . Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe będą
przetwarzane na cele wyłonienia zwycięzców konkursu.
☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie danych osobowych mojego

dziecka, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia konkursu. Wizerunek wszystkich uczestników
wykonania kolędy, piosenki świątecznej lub pastorałki oraz filmiki mogą być publikowane na
stronach internetowych Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że
zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

……………………………………
Miejscowość, data

……... ………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

