
 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W GŁOSKOWIE

 ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE
 MUZYCZNO - PLASTYCZNYM

„MUZYKA OCZAMI DZIECKA”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Głoskowie w porozumieniu z organem 
prowadzącym. 

Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu: Magdalena Wójcik, Magdalena Padewska-
Szeliga

Cele konkursu  
- rozwijanie słuchu i umiejętności skupienia uwagi

- usprawnianie ruchu ręki i przygotowanie do pisania

- doskonalenie umiejętności koordynacji słuchowo–wzrokowej

- kreowanie wyobraźni muzycznej

-promocja indywidualnych zdolności

-stworzenie możliwości rozwoju talentu

Liczymy na Waszą pomysłowość i życzymy powodzenia! 

Regulamin Konkursu:

1. Temat główny  konkursu w roku szkolnym 2021/2022 brzmi:  „Namaluj Piosenkę”.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych uczniów szkół 
podstawowych: uczniowie klas I-II ; III-IV ,  V-VII 



Zakres wymagań: 

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej, do tekstu 
dowolnej polskiej piosenki dziecięcej lub młodzieżowej.

Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

Klasy I-II- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką płaską

Klasy III-IV - wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną 
techniką płaską

Klasy V- VII - Wykonanie tryptyku, albumu, książki, do wybranej zwrotki piosenki lub 
refrenu.

Warunki uczestnictwa

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w 3 kategoriach : klasy I – II, III-IV oraz 
V - VII ze szkół gminy Piaseczno

 Konkurs ma charakter indywidualny.
 Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z 

konkursu w przypadku: 

-złamania postanowień regulaminu,

-kradzież̇y własności intelektualnej (plagiat),

-zachowań́ nieetycznych i sprzecznych z prawem,

-nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań́ 
agresywnych, rasistowskich.

 Dany uczestnik może zgłosić́ do konkursu tylko jedną pracę. 
 Prace nadesłane na konkurs muszą być́ pracami własnymi uczestnika.
 Prace zgłoszone do konkursu nie będą̨ zwracane autorom.
 Każda praca  musi zawierać Kartę zgłoszenia (wydrukowana komputerowo i 

przyklejone na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, wiek, tytuł piosenki oraz 
ilustrowany fragment tekstu, nazwę szkoły. 

Kryteria oceny



Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie

- zgodność pracy z tematem, tekstem piosenki

- oryginalne opracowanie tematu

- wyraz artystyczny

-zawartość merytoryczna

-wysiłek włożony w wykonanie pracy/zadania konkursowego

- estetyka wykonania

Oceną prac konkursowych zajmuje się niezależne jury, którego decyzje są nieodwołalne i 
niezaskarżalne.

Zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej) otrzymają dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.  Dopuszcza się po dwa miejsca ex-aequo w każdej kategorii wiekowej..

Wyniki konkursu oraz ogłoszenie terminu odbioru nagród zostaną  zamieszczone 29 kwietnia,
na stronie internetowej szkoły www.spgloskow.waw.pl .

Termin

Etap gminny konkursu odbędzie się w kwietniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w 
Głoskowie, ul. Millenium 76. Prace należy dostarczyć do organizatora, wraz  z 
oświadczeniem do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Postanowienia organizacyjne

-Uczestnik zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża tym samym zgodę na ekspozycję 
pracy opatrzonej swoim imieniem i nazwiskiem, na publikację zdjęć prac i ich autorów oraz 
na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

-Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na 
przetwarzanie danych osobowych na formularzu przygotowanym przez organizatora. 
(załącznik 1.)



W skład jury wchodzą:

Magdalena Wójcik, Magdalena Padewska-Szeliga, Elżbieta Kwatek

Organizator

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie

ul. Millenium 76

tel/fax: 22 757 81 95      e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl



zał.1                                            Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) informuję,
że: 
I.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie 
II.

Będziemy przetwarzać dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu plastyczno-muzycznego „Muzyka
oczami dziecka”. 

III.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

IV.
Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

V.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób z

automatyzowany i dane nie są profilowane.
VI.

Dane są przechowywane przez okres realizacji zadania oraz po jego zrealizowaniu, przez okres 
konieczny do celów, dla których

zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem 
zakończenia konkursu.

 VII.
W  każdej  chwili  przysługuje  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. 
VIII.

Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
a.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b.

sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c.

żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 d.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,

e.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów wskazanych w pkt II.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez MZPK w celach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez SP w Głoskowie w celach
wskazanych w pkt II
Informację otrzymałam/otrzymałem

miejscowość………………………………………………data…………………………………

podpis………………………………………………………………………………………………
Informacje otrzymała


