
Nazwa konkursu: PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

Dane organizatora: Elżbeta Adamiec, Izabela Strzałka, Karolina Marek, Marta Felczak 

Miejsce i czas 
organizacji konkursu: 

SP 342 Filia (świetlica szkolna klas 2)- 16 grudnia 2021r. 

Kryteria definiujące 
osoby uprawnione do 
udziału w konkursie: 

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I-III, Szkoły 
Podstawowejnr 342 w Warszawie. 

Procedura 
przystąpienia do 
konkursu: 

Cele ogólne konkursu: 
1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 
oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania 
kolęd i pastorałek.   
2. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, 
pastorałek. 
 3. Rozwijanie talentów muzycznych. 
 4. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych. 

 

Harmonogram 
konkursu: 

- ogłoszenie konkursu – 01 grudnia 2021 r.,  
- zgłoszenie udziału w konkursie - do 10 grudnia 2021 r.,  
- wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu odbycia sie konkursu tj. 
16 grudnia 2021 r. 

Opis nagród: Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce.  
Źródło finansowania - Rada Rodziców. 

Kryteria wyboru 
zwycięzcy: 

Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów 
konkursu wg następujących kryteriów:   
✓ muzykalność, walory wokalne, 

 ✓ pomysłowość i oryginalność wykonania, 

 ✓ ogólny wyraz artystyczny, 

 ✓ inne, dodatkowe atuty prezentacji. 

 

Sposób przekazania 
nagrody 

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście 
przez organizatorów. 

Zakres danych 
osobowych 
niezbędnych do 
udziału w konkursie  i 
odebrania nagrody 

Każde dziecko zgłoszone do konkursu musi podać swoje imię, 
nazwisko i klasę, do której uczęszcza. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do konkursu, musi być 
dołączona zgoda na udział, tj. Oświadczenie dotyczące udziału 
w konkursie - Załącznik  1.  

Forma publikacji 
wyników 

Ogłoszenie wyników po zakończeniu przesłuchań, ponadto w 
grudniu na stronie dziennika elektronicznego Librus ( po 
odbyciu się konkursu 16 grudnia 2021r.) 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO): 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela 
ustawowego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana M. 
Szancera w Warszawie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udziału i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o 
laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Szkoły/galerii w siedzibie i/lub 
Filii Szkoły Organizatora, czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 
podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej 
lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”. 

 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika 
będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

 a) czas organizacji Konkursu, 

 b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, d) czas do 
momentu wycofania zgody, 

 e) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 
osobowych oraz kopię danych), 

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych, 

 c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

 d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), 

 e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes, 

f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 



 6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym 
czasie. 

7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w zakresie 
wskazanym w ust. 2 lit. a powyżej, a zatem skala odbiorców może być trudna do 
oszacowania. Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom 
zewnętrznym, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane 
osobowe na rzecz Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych 
wspierających Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, firmom 
świadczącym usługi archiwizacyjne oraz firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji). 

8. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu, mogą być przekazane fundatorom nagród w celu 
dopełnienia wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Warszawa, dn. …………………. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE WOKALNYM  
„Przegląd kolęd i pastorałek“ 

Organizator:SzkołaPodstawowa z OddziałamiIntegracyjnyminr 342, im. Jana M. Szancera w 
Warszawie 03-138, ul. Strumykowa 21a. 

Dane uczestnikakonkursu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… Klasa: ……………………. 

Adres i pełnanazwaszkoły/przedszkola: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

Dane przedstawicielaustawowego (rodzica / opiekunaprawnego): 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, żepowyższedanesąprawdziwe i aktualne, a pracakonkursowaprzekazana w ramach 
w/w Konkursuorganizowanegoprzez SP 342 w 
Warszawiejestwynikiemsamodzielnejpracyuczestnikakonkursu. 

1.Oświadczam, żeuczestnikowiKonkursuprzysługująwszelkieautorskieprawaosobiste i majątkowe 
do zgłoszonejpracykonkursowej. Pracakonkursowa nie naruszaprawosóbtrzecich, w szczególności 
nie narusza ich majątkowych i osobistychprawautorskich. 

2. UdzielamOrganizatorowinieodpłatnejniewyłącznejlicencji na korzystanie z tegoutworu 
(pracykonkursowej) przezczasnieokreślony na terytoriumPolski i 
EuropejskiegoObszaruGospodarczego na następującychpolacheksploatacji: 

 a) utrwalanie i zwielokrotnianiedowolnątechnikąegzemplarzyutworu, w tymtechnikądrukarską, 
reprograficzną, zapisumagnetycznegooraztechnikącyfrową; 

 b) wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą; 

c) użyczenieegzemplarzyutworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) publiczneudostępnianieutworu w takisposób, abykażdymógłmieć do niegodostęp w miejscu i w 
czasieprzezsiebiewybranym. 

3. Zawszelkieroszczeniaosóbtrzecich, którewynikają z tytułunaruszenia ich 
prawodpowiadauczestnikKonkursulubjegoprzedstawicielustawowy. 

4. Oświadczam, że (proszęzaznaczyć X): 

Zapoznałem/am się z treściąRegulaminuKonkursu i zgadzamsię z jegopostanowieniami. 

Wyrażamzgodę na udziałmojegodziecka/podopiecznego w w/w Konkursie, 
któregoorganizatoremjest SP 342. 

Wyrażamzgodę na przetwarzaniedanychosobowychmojegodziecka/podopiecznego, w 
tymrównieżjegowizerunku, jakouczestnika w/w Konkursu w celuuczestnictwa w konkursie, w 
tymwyłonienialaureatówKonkursu. Mamświadomość, żeprzedmiotowązgodęmogę w 
każdejchwiliwycofać. 



Wyrażamzgodę na udostępnianiedanychosobowychmojegodziecka/podopiecznego, w 
tymrównieżwizerunku, na stronieinternetowej SP 342 (https://www.sp342.waw.pl/) w związku z 
prezentacjąpracykonkursowejbiorącejudział w 
KonkursieorazpublikacjądanychjakolaureataKonkursu. Mamświadomość, 
żeprzedmiotowązgodęmogę w każdejchwiliwycofać. * 

*zgoda nie jestobligatoryjna 

………………………………………………………….. 

czytelnypodpisprzedstawicielaustawowego 

 
 


