
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Filmowej 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Filmowej (zwany dalej Konkursem) jest przeznaczony dla uczniów klas 

4-8 i klas III gimnazjum Szkół Podstawowych na terenie Gminy Michałowice w powiecie krakowskim. 

 
2. Przewidziane są występy solo z podkładem. 
 
3. Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wylosują 1 spośród 5 podanych piosenek  
i zaśpiewają jej fragment. Po ocenie Jury, 3 osoby zostaną zakwalifikowane  do II etapu - finału, w którym 
zaprezentują piosenkę z listy, tym razem wybraną przez siebie, w całości. Dopuszczalne jest powtórzenie 
wcześniej wylosowanej piosenki.  

 
2. Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych (zwana 
dalej Organizatorem) i Centrum Kultury i Promocji Gminy Michałowice. 

 

3. Za sprawy organizacyjne Konkursu odpowiada szkolny koordynator Konkursu wytypowany przez 

Organizatora we współpracy z Zespołem ds. Promocji Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych, 

nauczycielem muzyki w tej szkole oraz z koordynatorami wytypowanymi przez szkoły uczestniczące w 

Konkursie. 

 
4. Lista piosenek: 

 
-Edyta Górniak Pocahontas - Kolorowy wiatr  

oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=UityBuZoXv0 

podkład: https://www.youtube.com/watch?v=eiE7TgQ4gh8 

 

-Natalia Nykiel Vaiana - Pół kroku stąd  

oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=De2xsb7hNFY 

podkład: https://ising.pl/natalia-nykiel-pol-kroku-stad-vaiana-skarb-oceanu-piosenka 

 

-Anita Lipnicka Merida waleczna – Chwytam wiatr  

oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=lNyxreko3Y4 

podkład: https://www.youtube.com/watch?v=rwYesCPtGX4 

 

-Paulina Przybysz Zwierzogród - Nie bój się chcieć  

oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms 

podkład: https://ising.pl/paulina-przybysz-nie-boj-sie-chciec-zwierzogrod-piosenka 

 

-Marek Sośnicki Hercules – Droga mi nie straszna  

oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=JiOQerPyy7o 

podkład: https://www.youtube.com/watch?v=sOttuT8XArw 

 
5. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do finału krótko uzasadnią wybór piosenki i podadzą tytuł 
oraz wykonawcę oryginału – zgodnie z listą. 
 
6. Podkłady muzyczne podczas przesłuchań konkursowych będą takie jak podane wyżej  
(podkłady z portalu iSing w wersji bez linii melodycznych), zapewni je organizator. 
 
7. Uczestnicy nie muszą znać słów piosenek na pamięć, ale będzie to dodatkowym atutem przy ocenie. 
 
8. Konkurs odbędzie się 24.05.2019 w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych, termin składania zgłoszeń: 
17.05.2019 - drogą mailową na adres: sp_wieclawice@op.pl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UityBuZoXv0
https://www.youtube.com/watch?v=eiE7TgQ4gh8
https://www.youtube.com/watch?v=De2xsb7hNFY
https://ising.pl/natalia-nykiel-pol-kroku-stad-vaiana-skarb-oceanu-piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=lNyxreko3Y4
https://www.youtube.com/watch?v=rwYesCPtGX4
https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms
https://ising.pl/paulina-przybysz-nie-boj-sie-chciec-zwierzogrod-piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=JiOQerPyy7o
https://www.youtube.com/watch?v=sOttuT8XArw


 

II. Ocena i nagrody. 
 
1. Jury konkursowe: 
 

 Oceny wykonawców dokona niezależne Jury powołane przez Organizatora.


 Nad poprawnością przebiegu głosowania Jury czuwa koordynator Konkursu ze strony 
Organizatora – bez prawa głosu.





2. Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), interpretację 

prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 
3. Kryteria oceny: 
 
- jakość wykonania pod względem czystości dźwięków, rytmiki (1- 10pkt.), 

 
- wrażenie artystyczne, w tym interpretacja, scenografia, strój, układ taneczny, śpiewanie z pamięci  

(1 – 10pkt.). 
 

4. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać: 
 

- miejsca od 1 do 3 w kategorii SOLISTA 
- wyróżnienia 
 

5. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki, a zwycięzcy dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.  

 

IV. Ochrona danych osobowych 
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych 
dotyczących wyników konkursu, do prezentacji zdjęć, nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej 
Organizatora.  
 
V. Postanowienia końcowe. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania - w razie konieczności - decyzji nie zawartych w 

Regulaminie oraz do interpretowania postanowień w nim zawartych, w razie sytuacji wymagających 

takiego postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA: 
 
KARTA ZGŁOSZENIA na Międzyszkolny Konkurs Piosenki Filmowej w Więcławicach Starych w roku szkolnym 
2018/2019  - PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię i nazwisko solisty, klasa:      
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela:  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Szkoła :  
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Data i podpis osoby zgłaszającej: _____________________________________________________ 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Filmowej w 
Więcławicach Starych jest Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych 
2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych e-mail: iod@michalowice.malopolska.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- przeprowadzenia naboru uczestników konkursu; 
- wyłonienia zwycięzców konkursu. 
4. Zakres gromadzonych danych osobowych uczestników: 
- imię i nazwisko uczestnika; 
- rok urodzenia, klasa, szkoła  
5. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotów, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w związku z uczestnictwem w konkursie.  
6. Uczestnik konkursu /jego rodzic lub opiekun prawny, posiada prawo dostępu do treści danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu. 
7. W każdym momencie uczestnik turnieju /jego rodzic lub opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  

W związku z udziałem mojego dziecka ……………………………………………………………………… w konkursie 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Filmowej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka oraz udostępnianie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej i FB Organizatora Konkursu 
oraz materiałach drukowanych w związku z publikacją informacji o wydarzeniu.  
 

 
……….……………………………………………. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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