
Przedszkole Niepubliczne nr 6  

im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 

zaprasza do udziału 

 w  Konkursie Piosenki Patriotycznej dla dzieci – online 

pod tytułem 

„Piosenka Małego Patrioty” 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku 

ul. Zielna 16, 15-339 Białystok, tel. 85 745 28 33 

 

CELE KONKURSU: 

1. Popularyzacja wśród dzieci twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej. 

2. Prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci, 

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych, 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci. 

5. Upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej 

kultury narodowej. 

6. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych 

pieśni narodowych i patriotycznych. 

7. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej 

wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 5 i 6- letnie uczęszczające do przedszkoli oraz dzieci 

6-letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie 

Miasta Białystok. 

2. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 dzieci.  

3. Każdy z wykonawców przygotowuje plik video z nagraną prezentacją konkursową o treści 

patriotycznej. 

4. Utwór powinien być wykonany: przy akompaniamencie własnym lub z użyciem podkładu 

muzycznego. 

5. Czas utworu nie może przekraczać 4 minut. 

6. Każde nadesłane nagranie musi zawierać wypełnione zgłoszenia pisemne uczestnika następuje 

na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 

udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 i 3).  

7. Wszystkie załączniki  i plik wideo przesyłamy w formie skanu na adres mailowy konkurs-

patriotyczny2021@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Przedszkola Niepublicznego nr 6 w 

Białymstoku, ul. Zielna 16, 15-339 Białystok (w godzinach od 8.00 - 16.00) z dopiskiem 

konkurs „Piosenka Małego Patrioty” 
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8. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z nagraniem i zgodami upływa dnia 30 października 2021 

roku. 

9. Nagrania bez wypełnionych zgód i karty zgłoszenia nie będą brać udziału w konkursie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań w celach 

promocyjnych konkursu. 

11. Uczestników ocenia Jury powołane przez organizatora konkursu w składzie: 

p. Dorota Szymuś – Supronowicz - artysta Filharmonii i Opery Podlaskiej 

p. Kinga Bobienko - muzyk, pedagog, nauczyciel rytmiki, autorka zajęć „ence – pence”,  

p. Marek Biedrzycki - autor tekstów, muzyk, lider Zespołu ”Effect” 

12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

14. Na stronie internetowej przedszkola zostaną opublikowane imiona i nazwiska uczestników, 

laureatów oraz przedszkole którą reprezentują. Organizator zastrzega możliwość umieszczenia 

zdjęć, nagrań laureatów na stronie internetowej przedszkola. 

15. Uczestnicy, laureaci nie mogą wnosić roszczeń finansowych za nagrania wideo oraz zdjęcia 

wykonane w celach dokumentowania i promocji konkursu, przedszkola. 

16. Zgłoszenie uczestnika do konkursu na karcie zgłoszeniowej i jest jednoznaczne z: 

- zapoznaniem się i zaakceptowanie regulaminu, 

- wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych i innych zgód, 

- zapoznaniem się z klauzula informacyjną. 

 

KRYTERIA OCENY: 

1. Dobór repertuaru. 

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

3. Interpretacja piosenki, dykcja oraz znajomość tekstu. 

4. Poziom trudności wykonywanego utworu. 

 

NAGRODY: 

1. Organizator konkursu przyzna nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz 3 wyróżnienia. 

2. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia, 

które będą do odebrania w Przedszkolu Niepublicznym nr 6, ul . Zielna 16, 15-339 Białystok. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE: 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 03.11.2021 r. na stronie internetowej przedszkola 

http://przedszkole-zielna.bialystok.pl/ . 

2. Wszystkich uczestników konkursu serdecznie zapraszamy na Koncert Patriotyczny 

3. w dniu 14.11.2021r, który odbędzie w Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosin 

po Mszy Św. o godz.14. 

4. Dyplomy/Podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu oraz nauczycieli zostaną 

wysłane drogą e-mailową. (jakich? Patrz w nagrodach pkt. 2). 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

http://przedszkole-zielna.bialystok.pl/


Załącznik 1 

Karta zgłoszenia 

do konkursu  „Piosenka Małego Patrioty” 

Nazwa i adres przedszkola ……………………………………………………………………... 

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

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

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………. 

Adres e-mailowy do kontaktu ………………………………………………………………….. 

Tytuł wykonywanego utworu ………………………………………………………………….. 

 

 

……..…………..……………………………………… 

 miejscowość, data podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Załącznik 2 

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….. 

w Konkursie „Piosenka Małego Patrioty” organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne nr 

6 im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. 

 

 

……..…………..……………………………………… 

 miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka …………………...……… ucznia ……………….…………………….. w zakresie: 

imienia, nazwiska oraz nazwy i siedziby przedszkola przez Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. 

Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku w związku z organizacją Konkursu „Piosenka Małego 

Patrioty”.   

 

…………………………… ……………………………………………. 

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz nazwy i 

siedziby szkoły mojego dziecka: 



..........................................………………………………………….. poprzez umieszczanie jego 

danych osobowych podczas realizacji konkursu przez Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. 

Bolesławy Lament w Białymstoku na stronie internetowej w związku z udziałem w Konkursie 

przez moje dziecko w zakresie dokumentowania i promocji konkursu, przedszkola. 

 

…………………………… ……………………………………………. 

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka mojego dziecka: 

..........................................……………………………………………..   poprzez umieszczanie 

wizerunku utrwalonego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi 

identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, grupa, nazwa przedszkola) przez Przedszkole Niepubliczne 

nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz 

archiwalnych, a także na stronach WWW organizatora konkursu. 

 

…………………………… ……………………………………………. 

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy 

Lament w Białymstoku imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka: 

................................................. ucznia …………………………………………. na liście wyniki. 

 

…………………………… ……………………………………………. 

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

…………………………… ……………………………………………. 

miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) zwane dalej „RODO” informujemy, iż: 

I. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy 

Lament w Białymstoku, ul. Zielna 16, 15-339 Białystok, tel. 85 745 28 33 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: …………….  

III. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  



V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

VI. Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji konkursu oraz zgodnie z przepisami 

kancelaryjno - archiwalnymi. 

VII. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

VIII. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w 

dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IX. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

X. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.  

XI. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 


