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REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU 

 

 

I. Organizatorem I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU jest 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy 

z  Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Samorządową Szkołą 

Muzyczną II Stopnia w Skierniewicach 

 

II. Celem konkursu jest: 

− Promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do 

wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych. 

− Wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci. 

− Kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.  

 

III. Zasady uczestnictwa 

− Konkurs ma zasięg wojewódzki. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i uczniowie 

przedszkoli/szkół i placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego w trzech 

kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-14 lat, 15-17 lat (decyduje rok urodzenia). 

− Uczestnika konkursu zgłasza szkoła/placówka oświatowa, wypełniając kartę zgłoszenia dostępną 

pod adresem wskazanym przez Organizatora, załącznik nr 1 – maksymalnie jedna osoba 

ze szkoły/placówki oświatowej oraz dołączając formularz zgody stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. 

− Organizator przyjmuje zgłoszenia łącznie do 60 wykonawców w każdej grupie wiekowej 

w  kolejności zgłoszeń. 

− Konkurs odbędzie się 08 czerwca 2022 roku, godz. 10.00 w Państwowej Szkole Muzycznej 

I  Stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach, ul. Prymasowska 6, 96-100 Skierniewice. 

− Uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem na koszt własny. 

 

IV. Ocenie Jury podlegać będą: 

− Umuzykalnienie 

− Dykcja 

− Prezentacja sceniczna 

− Interpretacja utworu 

− Ogólny wyraz artystyczny 

 

V. Skład Jury 

Organizator konkursu powołuje skład Jury.  

Spośród wszystkich prezentacji scenicznych Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody 

i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. 

 

VI. Warunki uczestnictwa 

− W konkursie mogą brać udział zgłoszeni soliści. 

− Do konkursu należy przygotować jedną piosenkę.  

− Zgłoszone utwory muszą być wykonane na żywo: z podkładem muzycznym lub własnym 

akompaniamentem. 

− Uczestnicy zobowiązani są do prezentacji utworu, który przesłali w zgłoszeniu. Zmiana 

repertuaru dyskwalifikuje uczestnika.  
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− Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z kartą zgłoszenia podkładu muzycznego 

w formacie mp3 (w przypadku własnego akompaniamentu, należy wskazać potrzeby 

techniczne). 

− Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2022 roku.  

− Organizatorzy nie odsyłają materiałów nadesłanych wraz ze zgłoszeniem. 

− Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 

− Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę techniczną, aparaturę nagłaśniającą 

oraz instrument klawiszowy. 

− Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

jego dyskwalifikację lub utratę prawa do nagrody.  

− Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

− Rodzic/prawny opiekun uczestnika I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI  

O ZDROWIU akceptuje jego regulamin.  

− W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator. 

 

VII.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz w mediach 

społecznościowych CRE WŁ w Skierniewicach.  

 

VIII. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: 

crewl@creskierniewice.edu.pl  

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel 

konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, Tel. 505 392 

412, e  -mail: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl  

 

IX. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

X. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2, art. 26 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 

ze zm.) – dalej RODO − informujemy, że:  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej – Centrum Rozwoju 

Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: 

crewl@creskierniewice.edu.pl 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych 

na adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „CRE Skierniewice” lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia  

i promocji I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU, publikacji informacji 

o laureatach konkursu na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych 

Administratora,  stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i w mediach oraz 

promocji Administratora, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji 

na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia 

roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f 

RODO przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie uczestnikom Konkursu 
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wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi jego przeprowadzenia, jak również obrona 

przed ewentualnymi roszczeniami. 
 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z  przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 

Do danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych 

i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych. 
 

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane 

a  następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak  niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

W  sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach 

określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27  kwietnia 2016 r.), 

• cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
 

Dane mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane te mogą zostać 

udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 

Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane mogą być przekazane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które 

w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną 

przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz 

w  celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 
 


