Regulamin XIV Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to My

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego
Armii Krajowej w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnicy prezentują utwory o tematyce patriotycznej.
4. 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 wokalnych,
f) kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
II.

Założenia programowo-organizacyjne

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Konkurs ma formę stacjonarną.
3. Uczestnicy w kategorii: piosenka, mogą wystąpić indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 6 osób
w zespole).
4. Konkurs przebiega w dwóch samodzielnych częściach:
a) konkurs poezji patriotycznej,
b) konkurs piosenki patriotycznej,
c) oddzielnie dla szkół podstawowych i oddzielnie dla szkół ponadpodstawowych.
5. Każda szkoła może typować maksymalnie dwóch wykonawców (solista lub zespół) w każdej części
konkursu: poetyckiej i wokalnej.
6. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie przed jury konkursowym jednego utworu:
a) w części poetyckiej - wiersza lub fragmentu prozy,
b) w części wokalnej – piosenki,
c) piosenka może być wykonana indywidualnie lub zespołowo,
d) uczestnik (lub zespół) może przygotować podkład muzyczny na płycie CD, dysku przenośnym lub
wystąpić przy akompaniamencie własnych instrumentów muzycznych. (organizatorzy zapewniają
sprzęt nagłaśniający)
7. Przesłuchania uczestników przez powołane komisje konkursowe odbywać się będą 9 listopada 2021 r.
8. Informacje dotyczące miejsca, godziny przesłuchań, kolejności występów zostaną zamieszczone
5 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce: XIV Konkurs Polska to My
9. Gala konkursu i uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom odbędzie się 16 listopada 2021 r.
10. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną na adres: polskatomy@lo3.lomza.pl . Do
zgłoszeń należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku
(załączniki 1-3).
11. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dn. 30.10.2021r.
12. Karta zgłoszeniowa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku
znajdują się na stronie internetowej szkoły (www.lo3.lomza.pl) w zakładce: XIV Konkurs Polska to My
oraz stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
13. Podczas trwania konkursu obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa i przeciwdziałania covid-19.
14. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

III.

Tryb oceny występów konkursowych i kryteria oceniania:
1. Występy uczestników będą oceniane przez dwie odrębne komisje konkursowe:
a) do części poetyckiej
b) do części wokalnej.
2. Komisje konkursowe oceniają występy uczestników pod względem:
 doboru repertuaru,
 pamięciowego opanowania tekstu,
 dykcji,
 interpretacji tekstu,
 estetyki wykonania,
 kultury słowa,
 ogólnego wyrazu artystycznego,
 ekspresji,
 kreatywności,
 oddziaływania na odbiorcę.
3. Komisje oceniające występy uczestników są niezależne, a ich decyzje ostateczne i niepodważalne.

IV.

Nagrody
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kategorii poetyckiej i wokalnej, w przedziale wiekowym dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wręczenie odbędzie się podczas uroczystej gali konkursu
– 16 listopada 2021r.
Załączniki:
Załącznik nr 1.- karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2.- zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika na upublicznienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3.- zgoda nauczyciela/ opiekuna na przetwarzanie danych

Drodzy Państwo, w przypadku zwiększonej liczby zachorowań na covid-19 konkurs
może zostać odwołany. Taką informację zamieścimy wówczas na stronie naszej
szkoły.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy
Obwodu Łomżyńskiego AK, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu
Łomżyńskiego AK w Łomży możliwy jest pod adresem email: iod@lo3.lomza.pl.
3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach:
• organizacji i przeprowadzenia konkursu,
• udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: podmioty świadczące usługę obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego administratora, obsługi poczty tradycyjnej
i elektronicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach
określonych w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do wyżej
wymienionych celów, a po zakończeniu konkursu przechowywane będą w celu obowiązkowej
archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, UL. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane.
10. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
udostępniane innym podmiotom.

