
REGULAMIN XIII KONKURSU POEZJI I PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ 

Polska to My 
 

 I Cele konkursu: 

a) upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, 

b) kształtowanie postawy patriotycznej, 

c) propagowanie wartości patriotycznych, 

d) rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

e) rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, 

f) kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. 

 

II Założenia programowo - organizacyjne 

Konkurs przebiega w dwóch samodzielnych częściach: 

 

Konkurs Poezji Patriotycznej adresowany jest wyłącznie do uczniów szkół. 

1. Uczestnicy występują w 2 kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

2. Repertuar obejmuje 1 utwór poetycki lub prozę (w całości lub fragmencie) o tematyce patriotycznej (polskich 

autorów). 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

 

Konkurs Piosenki Patriotycznej wyłącznie do uczniów szkół. 

1. Uczestnicy występują w 2 kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

2. Repertuar obejmuje 1 utwór o tematyce patriotycznej: 

a) piosenka może być wykonywana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 10 osób w zespole) 

b) wokaliści mogą wykorzystać podkład muzyczny lub wystąpić przy akompaniamencie instrumentów 

muzycznych, (podkład muzyczny powinien być przygotowany na płycie CD, organizatorzy zapewniają 

sprzęt nagłaśniający) 

KAŻDA SZKOŁA (BURSA) TYPUJE MAKSYMALNIE PO 2 UCZESTNIKÓW W KAŻDYM 

KONKURSIE 

 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną na adres polskatomy@lo3.lomza.pl do 04.11.2019 r.. 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.   Do zgłoszenia należy dołączyć 

skan podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika, a także nauczyciela-

opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ich brak jest równoznaczny z nieuwzględnie- 

niem uczestnika w konkursie.  

Karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej 

szkoły (www.lo3.lomza.pl) w zakładce XIII Konkurs Polska to my. W zakładce tej od dnia 12.11.2019r. 

będzie można znaleźć również informacje na temat kolejności występów oraz dokładną godzinę 

rozpoczęcia i uroczystego  zakończenia oraz wręczenia nagród zwycięzcom. 
III  Kryteria oceniania: 

 dobór repertuaru, 

 świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 kultura słowa. 

Występy ocenia niezależne jury, którego decyzja jest ostateczna i niepodważalna.  

IV Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 14 listopada 2019 roku w III LO w Łomży. Planowana godzina rozpoczęcia – 9.00. Finał 

konkursu  - godzina 14.00 

UWAGA! 

W związku z dużą ilością zgłoszeń zmianie może ulec godzina rozpoczęcia i uroczystego zakończenia 

konkursu. 

V Nagrody: 

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych). 
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VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, nauczycieli-opiekunów i zwycięzcy jest 

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK, 18-400 Łomża,                            
ul. Senatorska 13. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych               

w Rozporządzeniu 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@lo3.lomza.pl. 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a także w celach marketingowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu. 

d) nazwa i adres szkoły 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od nauczyciela-opiekuna następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w 

mediach) o wynikach konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające 

na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych, takich 

jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych 

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 

oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator 

wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu                              

i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko 

wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

 


