
    I Rejonowy Festiwal Piosenki Harcerskiej  i Turystycznej      

                                     w  Gliwicach                                        

Pod  Honorowym Patronatem  Hufca  ZHP  Ziemi Gliwickiej 

                                     „ Leć, pieśni, leć, niesiona echem w dal … .”                  

                                               

    Serdecznie zapraszamy  solistów i zespoły wokalne do udziału w imprezie! 

  ORGANIZATOR     :    Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 

                                             ul. Żwirki i Wigury 85, Tel. 32 232 20 56      

                                            93 Gliwicka Drużyna Harcerska  „ Wieża” 

                                                         im. Obrońców Katowic 

 

                                                         Cel imprezy : 

 Promowanie kultury i tradycji harcerskiej i turystycznej jako repertuaru wartościowego dla dzieci  

i młodzieży; 

 Prezentacja dorobku artystycznego w repertuarze wokalnym; 

 Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów wokalnych i instrumentalnych; 

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzycznemu  dzieci i młodzieży   w oparciu                  

o wartości i kulturę harcerską; 

 Integracja dzieci i młodzieży we wspólnym muzykowaniu; 

 Promocja Szkoły i Hufca ZHP na terenie Miasta i  okolic.                                                                 
 

 

 



                                      Regulamin imprezy : 

 
1. Kategorie wykonawcze : 

 Szkoły podstawowe – klasy : I – IV: 

- soliści , zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne; 

             Szkoły podstawowe – klasy : V -  VIII: 

            - soliści , zespoły wokalne lub  wokalno – instrumentalne. 

Uwaga! 

Zespoły wokalne ( wokalno – instrumentalne)  mogą liczyć do 10 wykonawców. 

2. Termin festiwalu i miejsce : 

04.  10. 2019r.  godz. 9.00 -  15. 00   sala audiowizualna w budynku ZSP 3 

przy ul. Asnyka 36 w Gliwicach. 

3. Warunki uczestnictwa : 

- W festiwalu mogą wziąć udział soliści  ,zespoły wokalne lub zespoły  wokalno – 

instrumentalne  pod opieką swoich nauczycieli, reprezentujące szkoły podstawowe rejonu 

miasta Gliwice. Liczebność zespołów została poddana ograniczeniom ze względu na małą 

scenę, jaką szkoła dysponuje. Wynosi ona  od 1 do 10 wykonawców. 

-Każdy uczestnik imprezy przesyła  drogą  mailową jako załącznik  wypełnioną kartę 

zgłoszenia, na adres : micio05@o2.pl lub  Tel.  /fax  322322056 

Do dnia   30 . 09. 2019r. 

- Uczestnicy festiwalu mogą zaprezentować 2 piosenki  w formie a’ cap pela lub  przy 

akompaniamencie instrumentalnym. Czas występu nie może przekroczyć 8 minut. 

- Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz instrument do wykorzystania ( keyboard). 

Uczestnicy mogą we własnym zakresie zapewnić sobie zestaw instrumentalny. Dopuszcza się 

podkłady na nośnikach, które wcześniej należy podpisać i zaznaczyć nr podkładu, następnie 

przekazać akustykowi do włączenia.  

- Organizator  zobowiązuje się powiadomić każdego uczestnika o terminie i dokładnej 

godzinie występu. 

4. Kryteria oceny : 

 Dobór repertuaru; 

 Opracowanie muzyczne i aranżacja; 

 Poczucie intonacji, rytmu, emisja głosu; 

 Akompaniament ( dobór instrumentów); 

 Kultura języka: wyrazistość, dykcja, cechy indywidualne uczestników; 

 Ogólny wyraz artystyczny, (strój , mundur harcerski). 

5. Nagrody : sprzęt sportowy, rekreacyjny, śpiewniczki  turystyczne, albumy; 

 Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy; 

 Powołane jury przez organizatora może przyznać 3 miejsca, 1 wyróżnienie w każdej kategorii 

oraz nagrodę główną – statuetkę „ srebrnej lilijki”; 

mailto:micio05@o2.pl


 Nagrody rzeczowe:  albumy, maskotki,  gry planszowe, mini śpiewniczki, sprzęt turystyczny 

6. Informacje dodatkowe : 

- każdy wykonawca uczestniczy w festiwalu z opiekunem; 

-  uczestnicy festiwalu, zgłaszając się do konkursu, zobowiązują się tym samym, iż nie będą 

rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach 

masowego przekazu. Zezwalają na wykorzystanie w bazach danych Biura Organizacyjnego 

Rejonowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej informacji zawartych w karcie 

zgłoszenia. Kartę zgłoszenia dołączamy do regulaminu; 

- uczestnicy ponoszą koszty przejazdu na imprezę we własnym zakresie; 

- na miejscu każdy uczestnik otrzyma drobny poczęstunek ; 

- oceny jury są tajne, werdykty ostateczne; 

- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga koordynator festiwalu 

mgr Małgorzata  Witkowska, Tel. 502 392 383 

 

                             Serdecznie zapraszamy! 

 

 

                                                                          Organizator 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Rejonowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i turystycznej w Gliwicach  
                                      „ Leć, pieśni, leć, niesiona echem w dal … .” 

 

                             Karta zgłoszenia 
1. Nazwa wykonawcy, zespołu, imię i nazwisko w przypadku solisty: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa  i adres  i telefon Szkoły patronującej uczestnika : 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora, telefon, adres e – mail : 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Kategoria wykonawcza    ( podkreślić właściwą); 

- solista;                                                                                                              

- zespół wokalny ; 

- liczba uczestników: …. . 

                 Kategoria wiekowa   ( podkreślić odpowiednią) ; 

                    Szkoła podstawowa, klasy  I – IV; 

                    Szkoła podstawowa, klasy  V -  VIII.                       

5. Repertuar  wokalny : 

 Tytuł piosenki  ( pieśni) : 

………………………………………………………………………………………….. 

- autor muzyki i tekstu: 

…………………………………………………………………………………………... 

 Tytuł piosenki ( pieśni) : 

………………………………………………………………………………………… 

- autor muzyki i tekstu : 

…………………………………………………………………………………………                                                 

6. Dane techniczne dla akustyka, rodzaj wykorzystywanego sprzętu : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

                                                                                                                  Czytelny podpis osoby zgłaszającej :       

                                                                                                        …………………………………………..                                                                                        

 



 

. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………….. w podanym niżej zakresie: 

              Imię i nazwisko *)dziecka / ucznia 

 

 imię nazwisko 

 klasa/szkoła 

 tytuł pracy 

 wynik konkursu 

 forma nagrody 

 innym (jakim? wymienid) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

przez: Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85. 

w celu organizacji konkursu:  I Rejonowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej                

w Gliwicach 17. 05. 2019r. w ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR3                          

W GLIWICACH  w budynku szkolnym przy ul. Adama Asnyka nr36 

                                           

  

              ……………………….………………….……………………………….. 

                             Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w celu publikacji wyników konkursu  na stronie internetowej placówki.   

                                

  ……………………….………………….………………………….. 



                  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja 

wizerunku 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w celu publikacji wizerunku na: 

  stronie internetowej szkoły 

  stronie Facebooku szkoły 

 

……………………….………………….………………………….. 

                  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:                              
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, 
reprezentowany przez Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz 

• Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Barbara Dzierżek, kontakt: 

iod@zsp3.gliwice.pl 

• Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.  

Art. 6 ust. 1. lit. a) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez 
Panią/Pana zgody będzie skutkowało:  

 w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie 

 w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana 

dziecka zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie 
będą publikowane na stronie internetowej, 

 w zakresie zgody 3 - w związku z publikacją wizerunku na stronie 

internetowej szkoły Pani/Pana dziecka będzie skutkowało 
nieumieszczaniem zdjęć na stronie internetowej szkoły, facebooku; 

• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• Dostępu do swoich danych. 

• Sprostowania danych. 
• Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych  

na podstawie przepisów prawa.  

• Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 
tym profilowania.  

• W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu facebooka, informujemy, że jego 

serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co 
do USA Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony 

zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA.  

Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:  

(https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield) 

 

 

 

 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Komentarz [A1]: Podajemy dane 
administratora oraz jego siedzibę. 

https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield

