
Regulamin VIII Miejskiego Konkursu Wokalnego pn.:  
„Zimowa Piosenka”dla dzieci z klas I -VI szkół podstawowych 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:  

Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA, Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruo  

2. ADRESACI KONKURSU:  

Konkurs adresowany jest do uczniów toruoskich szkół podstawowych: klas I-III i IV –VI  

(przyjmujemy zgłoszenia zbiorcze ze szkół i zgłoszenia indywidualne).  

3. TERMIN KONKURSU ON – LINE:  

- na zgłoszenia nagrania czekamy do 16.01.2023 r.  

4. CELE KONKURSU:  

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;  
- rozwijanie talentów estradowych;  
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do twórczej pracy w 
zakresie muzyki.  

5. ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:  

- w konkursie biorą udział tylko soliści; 
- każda szkoła może zgłosid max. 5 kandydatów; 
- przyjmujemy też zgłoszenia indywidualne; 
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu muzycznego tematem 
związanego 
 z zimą i świątecznym czasem; 
- prezentacja utworu max. do 8 min. 
- prezentacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:  
a) klasy I - III, b) klasy IV - VII 

- zgłoszenie wypełnia wychowawca ucznia, a w przypadku indywidualnego zgłoszenia  
- rodzic uczestnika i wysyła drogą mailową do OPP Dom Harcerza w Toruniu na adres: 
zimowa.piosenka@oppdh.edu.torun.pl 16 stycznia 2023 r.  

Przesłuchania konkursowe odbędą się 20.01.2023 w siedzibie OPP - Dom Harcerza, Rynek 
Staromiejski 7, Toruo (o godzinie przesłuchao poinformujemy drogą mailową) 

5. KRYTERIA OCENY:  

Uczestników konkursu oceniad będzie profesjonalne jury, które weźmie pod uwagę:  

- dobór repertuaru i opanowanie pamięciowe, umiejętności wokalne, interpretację tekstu, 
ogólny wyraz artystyczny.  

(wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci konkursu otrzymają nagrody 
rzeczowe)  

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Piech tel. 507847486 

 

 



 

VIII Miejski Konkurs Wokalny pn.: „ Zimowa Piosenka” 2023’ 

Dane potrzebne do mailowego zgłoszenia uczestnika zgłaszanego 
 przez nauczyciela/rodzica: 

 

 

Numer szkoły: …………………………………………………………………. 

Adres mailowy szkoły: …………………………………………………………………. 

Telefon do szkoły: …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica zgłaszającego: …………………………………………………………. 

Telefon nauczyciela/rodzica: …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………. 

Wiek i klasa: …………………………………………………………………. 

Tytuł utworu konkursowego: …………………………………………………………………. 

 

Zgody dot. danych osobowych: 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z regulaminem REGULAMIN VIII MIEJSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „ Zimowa 
Piosenka”  
i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 
       
      …………………………………………………………………………………. 
      (data i podpis rodzica/opiekuna) 
 
Klauzula zgody 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 
udostępnienia informacji 
o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest OPP - Dom Harcerza w 
Toruniu. Posiadam wiedzę,  
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. 

 
      …………………………………………………………………………………. 
      (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych, takich jak imię i nazwisko, wiek i nr szkoły, 
miasto zamieszkania, oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w 
postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 
OPP - Dom Harcerza w Toruniu, na potrzeby VIII MIEJSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „Zimowa Piosenka”. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 1 
roku. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na 
stronie OPPDH w Toruniu, oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. Wizerunek nie może byd użyty w 
formie lub publikacji obraźliwej ani naruszad w inny sposób dóbr osobistych. 
 
      …………………………………………………………………………………. 
       (data i podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna 
Informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruo.  

2. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe,  
 
w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów;  

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działao na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej;  

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce w związku z prowadzeniem przez nią zadao 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.), podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);  

b) wewnętrznych celów administracyjnych w/w placówki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego 
placówki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO);  

c) marketingu i promocji w/w placówki, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięd i utrwalania 
pozytywnego wizerunku placówki (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 
przetwarzania, tj.:  

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce – przez okres do czasu ich wypełnienia;  

b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych placówki – przez okres do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów placówki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez 
Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

c) w zakresie marketingu i promocji placówki – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie 
przetwarzanie.  

5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO;  

b) prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO;  

c) prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 rozporządzenia 
RODO;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 
rozporządzenia RODO;  

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO.  
 
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w 
placówkę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 


