Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy Muzycznej

„Wokół Spisaka”

REGULAMIN
I. Organizator Konkursu:
Zespó ł Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej.
II. Cele i założenia programowe:
1. Edukacja muzyczna ucznió w szkó ł podstawowych.
2. Doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń .
3. Rozbudzanie muzycznych zainteresowań ucznió w w zakresie wiedzy o życiu
i twó rczości kompozytora Michała Spisaka.
4. Poszerzanie wiedzy ucznió w o kulturze muzycznej w zakresie wiadomości
obejmujących historię Międzynarodowych Konkursó w im. M. Spisaka.
5. Wspó łzawodnictwo i podnoszenie poziomu nauczania.

III. Forma konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla ucznió w szkó ł podstawowych klas VI, VII i VIII.
2. Każda Szkoła może wytypować maksymalnie 3 uczestnikó w. W konkursie może wziąć
udział maksymalnie 50 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń .
3. Konkurs odbędzie się w trzech etapach – do pierwszego i drugiego etapu
przystępują wszyscy uczestnicy.
4. Pierwszy etap:
Złożenie pracy pisemnej (min.1 strona – max. 3 strony – format A – 4, wielkość liter- 12
Times New Roman), bądź przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat historii
Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka.
Prace pisemne w formie skanu lub w formacie PDF oraz prezentacje wraz z KARTĄ
ZGŁOSZENIA należy przesłać w terminie do 3 września 2021 roku na adres mailowy:
j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl
5. Drugi etap:
Odbędzie się 8 września (środa) 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zespołu
Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej ul. W. Grynia 17 w formie
pisemnego testu na temat życia i twórczości Michała Spisaka, lub w przypadku
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utrzymania obostrzeń pandemicznych w formie pisemnego testu online w aplikacji
FORMS. Czas trwania testu - 60 minut.
Do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowanych 12 uczestników.
6. Trzeci etap:
Odbędzie się 17 września (piątek) 2021 roku, w siedzibie Zespołu Szkó ł Muzycznych
im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej ul. W. Grynia 17 o godzinie 10:00 lub w przypadku
utrzymania obostrzeń pandemicznych, w formie online. Etap ten będzie polegał na ustnej
odpowiedzi na zestaw 3 pytań związanych z wylosowanym przykładem muzycznym.
Lista słuchowych przykładó w muzycznych oraz literatura przedmiotu znajdują się w
zakładce - „Materiały konkursowe”.
Szkoła, któ ra zgłosiła ucznió w do konkursu zapewnia uczniom opiekę osoby dorosłej (nauczyciel/rodzic) biorąc pod uwagę bezpieczeń stwo uczestnikó w podczas dojazdu na
miejsce i ich powró t.
Uroczyste wręczenie nagró d i dyplomó w uczestnikom III etapu odbędzie się 17 września
(piątek) o godz.12:30 w siedzibie Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie
Gó rniczej ul. W. Grynia 17. W razie przeprowadzenia konkursu w formie online wyniki
zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w
Dąbrowie Gó rniczej w dniu 20 września 2021 r.
UWAGA: w przypadku konieczności przeprowadzenia III etapu w formie online
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w harmonogramie godzin,
wszelkie informacje będą wysyłane kilka dni przed wydarzeniem.
IV. Jury
1. Zmagania

uczestnikó w

konkursu

będzie

oceniała

komisja

powołana

przez

organizatoró w, a jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a pedagodzy podziękowania za
przygotowanie ucznió w.
3. Jury wyłoni laureató w trzech miejsc i przyzna trzy wyró żnienia.
4. Dopuszcza się przyznanie ró wnoległych nagró d, w tym Grand Prix lub nie przyznanie
kompletu nagró d.
5. Spó źnienie ucznia automatycznie wyklucza go z udziału w Konkursie.
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V. Organizacja konkursu
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdą
szkołę KARTY ZGŁOSZENIA dołączonej do niniejszego regulaminu.
Poprawnie wypełnioną kartę należy przesłać w formie elektronicznej:
do dnia 3 września 2021 roku na adres mailowy:
j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl
z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Muzycznej „Wokó ł Spisaka”

VI. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 ogó lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(DZ.U.UE.L.2016.119.1.)

organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Muzycznej „Wokó ł Spisaka” informują,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkó ł

Muzycznych

im. Michała Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej z siedzibą: ul. Wirgiliusza Grynia 17,
41-310 Dąbrowa Gó rnicza, tel.: 32 262 01 62, e-mail: sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl
2) Inspektorem

ochrony

danych

jest

Łukasz

Więckowski,

adres

e-mail:

biuro@lumiconsulting.pl, tel.: 503 038 001
3) Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)
RODO – podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym
zakresie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO
(zadanie realizowane w interesie publicznym) w celu realizacji konkursu,
udokumentowania jego przebiegu oraz promocji konkursu i osiągnięć jego
uczestnikó w.
4) Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające
siedzibę oraz stronę internetową Administratora, a także strony internetowe
instytucji i medió w, z któ rymi Administrator wspó łpracuje w związku z realizacją
i promocją konkursu; media i odbiorcy medió w takich jak prasa, radio i TV;
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organizatorzy

i

uczestnicy

imprez

towarzyszących

konkursowi;

odbiorcy

upoważnieni na mocy przepisó w prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w któ rym
zostały

zebrane,

a

następnie

przez

okres

wynikający

z

obowiązujących

Administratora przepisó w prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji
(zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub do wycofania Pani/Pana zgody
bądź zgłoszenia sprzeciwu.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i
lub Pana/i dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane

osobowe

nie

będą

podlegały

automatycznemu

profilowaniu

przez

Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) narusza przepisy ogó lnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) jest dobrowolne, a jej brak wyłącza
możliwość uczestnictwa w konkursie.
10) Udzielenie zgody na wykorzystanie przesłanych prac w celach promocyjnych
Festiwalu Muzycznego im. Michała Spisaka
VII. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Pytania

dotyczące

konkursu

proszę

j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl
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kierować

na

adres:

pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY MUZYCZNEJ
„WOKÓŁ SPISAKA”
DLA UCZNIÓ W SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH
Proszę wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym, łącznie ze znajdującą się na
drugiej stronie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Wiek:

Nauczyciel przygotowujący ucznia:

Pełna nazwa i adres szkoły:

Dane do kontaktu
Telefon:
E-mail:

(w przypadku przeprowadzania konkursu zdalnie, na podany adres mailowy będzie wysłany link
do spotkania)
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Imię i nazwisko uczestnika Konkursu:....................................................................……..
Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:
1) TAK  NIE  imienia i nazwiska uczestnika ………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
2) TAK  NIE  nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika na podstawie
art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Dz.U. 2019 poz. 1231 z pó źn. zm.) zarejestrowanego
podczas Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Muzycznej „Wokó ł Spisaka”, któ rego
organizatorem jest Zespó ł Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej,
na następujących polach eksploatacji:
- strona internetowa Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej,
- strony internetowe instytucji i medió w, z któ rymi Szkoła wspó łpracuje
(w szczegó lności: w ramach wspó łpracy w zakresie organizacji konkursó w i innych
wydarzeń ),
- media (prasa, radio, telewizja) oraz ich strony internetowe,
- publikacje związane z konkursami oraz publikacje o szkole,
- media społecznościowe takie jak Youtube.com* (w szczegó lności: kanał YouTube
Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej),
- gabloty, gazetka oraz kronika Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie
Gó rniczej
w celu udokumentowania przebiegu konkursu oraz promocji umiejętności uczestnikó w
konkursu przez organizatoró w konkursu, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 z p.z.).

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

___________________________________________________________________________
*) Wspó ładministratorem danych jest firma Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod
numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irlandia
Dane osobowe zamieszczone na portalu Youtube.com wspó ładministrowanym przez
Zespó ł Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Gó rniczej mogą być przekazywane
do pań stwa trzeciego – Stanó w Zjednoczonych. W takiej sytuacji wspó ładministratorem
danych będzie firma Google LLC. Podstawą prawną transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit
d RODO tj. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
___________________________________________________________________________
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Obowiązek informacyjny
Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie.
Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO –
podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane
osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO
(zadanie realizowane w interesie publicznym) w celu udokumentowania przebiegu oraz
promocji umiejętności uczestnikó w konkursu organizowanego przez administratora
danych osobowych tj. Dyrektora Zespołu Szkó ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie
Gó rniczej z siedzibą:
ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Gó rnicza, tel.: 32 262 01 62, e-mail:
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej wykorzystania wizerunku i przetwarzania
danych osobowych jest integralną częścią regulaminu konkursu.
Zapoznałem się z treścią regulaminu oraz klauzuli informacyjnej.

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………...........................………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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