XVII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DLA NAJMŁODSZYCH
SKÓROWO 2019
pod patronatem

Starosty Słupskiego oraz Wójta Gminy Potęgowo
Regulamin:
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie

CELE:
Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych muzycznie
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego najmłodszych śpiewaków
Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców i opiekunów.
TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:
Festiwal odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Skórowie.
KATEGORIE:
soliści kl. „0”- I
soliści kl. II – III
zespoły dziecięce (do 10 osób).
REPERTUAR:
Każdy z uczestników prezentuje jedną polską piosenkę o tematyce dowolnej.
OCENA UCZESTNIKÓW:
Jury Festiwalu oceniając występy wykonawców będzie brało pod uwagę:

dobór repertuaru do wieku uczestnika
interpretację utworu
umiejętności wokalne
 ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie (aranżacja, ruch sceniczny, oddanie klimatu
piosenki, itp.)

DANE TECHNICZNE:
 Podczas Festiwalu wykonawcy wspomagają swoje prezentacje podkładem muzycznym
zapisanym na CD, MP3, USB lub żywym akompaniamentem.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej jakości dostarczonego
materiału dźwiękowego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wysłanie Karty Zgłoszenia w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa w Skórowie
76-230 Potęgowo
tel. 598115168, e-mail: sekretariat@spopskorowo.pl
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu
i ubezpieczenia.
Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (mikrofony, komputer).
Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie występów
oraz przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
Przewidziane są nagrody:
- NAGRODA GRAND PRIX
- NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca w każdej
kategorii;
- DYPLOMY dla wyróżnionych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji
utworów.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA
XVII Powiatowy Festiwal Piosenki dla Najmłodszych Skórowo 2019

1. Imię i nazwisko solisty i kategoria / nazwa zespołu i liczba osób:
……………………………………………………………………………………………………………………………....…..
2. Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Tytuł piosenki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa placówki oświatowej / kulturalnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Rodzaj akompaniamentu/nośnika:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Informacja o wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Nazwisko i Imię dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia …………………………………………………….......................…….
Adres …………………………………………...........................................……………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 880
j.t) oraz na podstawie rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
DZ.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO



wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Szkołę
Podstawową im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie w związku z udziałem w XVII Powiatowym Festiwalu
Piosenki dla Najmłodszych.
Oświadczam także, że zostałam/łem pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie
możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz
żądania prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

.……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
data i podpis rodziców/prawnego opiekuna



Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka/podopiecznego …………….…………………………………………………….…………………
zarejestrowanego podczas XVII Powiatowego Festiwalu Piosenki dla Najmłodszych w Szkole
Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Zgoda obejmuje upowszechnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.

.……………………………………………………………
…………………………………………………………….
data i podpis rodziców/prawnego opiekuna

