
Gminny Przegląd 
Pieśni Patriotycznych

ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

POD PATRONATEM:

Burmistrza Annopola

Regulamin

TERMIN FESTIWALU

10 października2018 r.

 CELE FESTIWALU

1. Uczczenie stulecia niepodległości Polski
2. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

2. Promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
3. Popularyzacja piosenekpatriotycznych

4. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami



KRYTERIA OCENY

Jury oceniać będzie zespoły w dwóch kategoriach:

- zespół
- solista

Każdy solista lub zespół wykonuje dwa utwory konkursowe, o tematyce 
patriotycznej.

Jury Festiwalowe oceniać będzie:

1. Walory głosowe
2. Własną interpretację wykonywanych utworów
3. Muzykalność
4. Dobór repertuaru
5. Ogólny wyraz artystyczny
6. Mile widziany akompaniament na żywo

WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Festiwalu biorą udział zespoły i soliści z terenu gminy Annopol.

ZGŁOSZENIA

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 2października 2018.

1. Zgłoszenia dokonujemy przez  poprzez przysłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego e-mailem, na adres: 
pspswieciechow7@interia.pl lub pocztą na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie
Świeciechów Duży 204

23-235 Annopol

Wypełniony formularz można także złożyć osobiście w szkole.

mailto:pspswieciechow7@interia.pl


ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Organizator zapewnia nagłośnienie w czasie prób i występów oraz kompetentne 
jury, które oceniać będzie występy.
Każdy zespół otrzyma dyplom za udział, a najlepsze wykonania zostaną 
nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Festiwalu.
Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i fotografowania występów 
uczestników oraz ich wykorzystanie w celach promocyjnych.
Szczegółowe informacje dostępne pod numerem (15) 834 41 02



Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych

KARTA ZGŁOSZENIA

1.Imie i Nazwisko lub nazwa zespołu:
.................................................................................................................................

2. Instytucja delegująca: 
…………………………………………………………………………………...

3. Liczba uczestników (bez opiekuna) : 
…………………………………………………………..…………

4. Repertuar:

Tytuły piosenek (tytuł + autor):

1. …………………………..........................................................................

2. ……………………………………………………..................................

5. Rodzaj akompaniamentu, potrzeby techniczne 
………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………………

6. Informacje o 
wykonawcy: ............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................

7. Imię i nazwisko opiekuna:...................................................................................

8. Adres korespondencyjny, telefon:......................................................................
……………………………………………………………………………

9. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu



Data, podpis opiekuna: ……………........…………………………………



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
w zakresie organizacji konkursu artystycznego pod nazwą

„Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej – Sto lat radości z niepodległości”
organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Świeciechowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Przeglądu, jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Świeciechowie z siedzibą w Świeciechowie Dużym 204, 23-235 Annopol. 
Inspektorem danych osobowych w Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie jest Pani 
………………………………., e-mail: …………………………………………
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenia naboru uczestników Przeglądu;
- wyłonienia zwycięzców.
4) Zakres gromadzonych danych osobowych:
- imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna;
- adres instytucji delegującej
- adres korespondencyjny;
- numer telefonu
5) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym 
podmiotom.
6) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania.
8) Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Przeglądu
9) Uczestnik Przeglądu lub opiekun, posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu,
10) W każdym momencie uczestnik lub opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub 
opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

mailto:inspektor.rodo@gmina-baranow.pl

