REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ
„SZKOLNA SZEKLA” KONIN 2019
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1A, 62 - 504 Konin,
tel./fax (0 - 63) 244 - 23 – 75, e-mail: sp15konin@op.pl
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, ul. Ślesińska 42, 62-506 Konin,
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin.
CELE KONKURSU:
1. Propagowanie tradycji żeglarskich poprzez piosenkę.
2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci ze szkół podstawowych z powiatu
konińskiego.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.
4. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i poszerzenie literatury wokalnej dla dzieci.

III Powiatowy Konkurs Piosenki Żeglarskiej „Szkolna Szekla” Konin 2019 to konkurs
wokalno-muzyczny nawiązujący do tematyki piosenki żeglarskiej.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs odbędzie się, jeśli swój akces zgłosi co najmniej 5 wykonawców.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści i zespoły amatorskie, które wykonują
muzykę związaną z morzem, szanty, pieśni kubryku i inne pieśni żeglarskie.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych.
4. Uczestnicy zobowiązani są najpóźniej do dnia 31.10.2019 r. zgłosić chęć udziału
poprzez wypełnienie i odesłanie zgłoszenia do konkursu dostępnego na stronach:
http://www.sp15.konin.pl/ , http://www.modn.konin.pl/.
5. Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie oświadczenia o przekazaniu praw autorskich
wyrażają zgodę na wymienione w Oświadczeniu sposoby rejestracji i wykorzystania
przez Organizatora zgromadzonych w czasie Konkursu materiałów audio i wideo.
6. W programie artystycznym dopuszcza się własne aranżacje utworów oraz piosenkę
autorską. Organizator zapewnia wykonawcom takie nagłośnienie, jakim dysponuje (w
tym 3 mikrofony), nie zapewnia jednak instrumentów muzycznych. Mile widziane są
występy z akompaniamentem na żywo.
7. Wykonawcy prezentują przed publicznością i jury jeden utwór o tematyce żeglarskiej,
związanej z morzem, szantami, czy pieśniami kubryku. Czas trwania występu nie
może być dłuższy niż 5 minut.
8. Piosenki mogą być wykonywane a capella, z podkładem muzycznym „na żywo” lub
z półplaybackiem (wave, mp3).

9. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły w następujących kategoriach
wiekowych:
 szkoła podstawowa kl. I -III
 szkoła podstawowa kl. IV-VI
 szkoła podstawowa kl. VII -VIII
10. Do oceny i przyznania nagród w konkursie organizatorzy powołają Jury. Werdykty
Jury są ostateczne. Oceny dokona Jury według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru związany z tematyką konkursu (0-10 pkt),
 opracowanie muzyczne (0-10 pkt),
 ogólny wyraz artystyczny (0-10 pkt) .
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Zwycięzcy otrzymają nagrody
i statuetki na uroczystym koncercie „Złota Szekla” w Koninie.
12. Zwycięzcy konkursu będą mogli zaprezentować swoje utwory na koncercie „Złota
Szekla” w Koninie.
13. Placówki zgłaszające uczestników, zapewniają swoim podopiecznym pełną opiekę
na czas przejazdu i trwania konkursu. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
14. Za sprzęt własny oraz ewentualne szkody spowodowane z winy uczestników
odpowiadają ich prawni opiekunowie.
15. Kolejność występów ustala Organizator.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, a także
rozstrzyga kwestie sporne związane z konkursem.
17. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
ETAPY KONKURSU:
 Od 1 X 2019 do 31 X 2019 r. – przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w konkursie.
 31 X 2019 r. – zakończenie procesu kwalifikacji uczestników do konkursu.
 6 XI 2019 r. – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE w SP 15 w Koninie i ogłoszenie
Zwycięzców Konkursu.
 15 XI 2019 r. – Koncert „Złota Szekla” z udziałem zwycięzców Konkursu pt. „Szkolna
Szekla”. Uroczyste wręczenie nagród i statuetek zwycięzcom konkursu.
Godzina przesłuchań konkursowych zostanie podana osobom, które zgłoszą chęć udziału w
konkursie.
Dokumenty konkursowe, które należy wysłać najpóźniej do dnia 31.10.2019 r. na adres
mailowy: sekretariat@modn.konin.pl
Załącznik nr 1 -Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych dziecka.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich.
Załącznik nr 3 - formularz zgłoszenia do konkursu.
Kontakt w sprawach związanych z konkursem:
Iwona Miśkiewicz tel. 698926660

Załącznik nr 1:

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową Nr 15 im. Polskich
Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a 62- 500 Konin oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin wraz z Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla
Brunatnego „Konin”, ul. Ślesińska 42, 62-506 Konin danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
ucznia/uczennicy
........................................................................................................................................
/nazwa szkoły, klasa/
w celu przeprowadzenia konkursu:
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Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka ww. konkursie.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy regulaminu
ww. konkursu.

Data: ..................................

...............................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE
WIZERUNKU

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, że:
wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas realizacji ww konkursu/przedsięwzięcia, w mediach: Internecie,
prasie, telewizji oraz na potrzeby dokumentacji szkoły w celach statutowych;

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, klasy,
szkoły oraz wyników uzyskanych ww konkursie w mediach: Internecie, prasie, telewizji;

wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas realizacji ww konkursu/przedsięwzięcia na stronie
społecznościowej w serwisie facebook szkoły SP15, stronie internetowej MODN Konin oraz
KZKWB Konin;

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z ww. konkursem
/przedsięwzięciem i zgodnych z prawem. Taka praktyka stanowi element działań motywacyjnych,
nagradzających wysiłek włożony w realizację powierzonych dzieciom zadań.

Konin, dnia ……………………………………….

……………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.10.2019 r. na adres:
sekretariat@modn.konin.pl lub pocztą pod adres: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA (adres, telefon) …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SOLIŚCI
1. Imię i nazwisko, kategoria wiekowa
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Repertuar (tytuł, czas trwania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wymagania techniczne
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ZESPOŁY
1. Liczba osób występujących ………………….
2. Imiona i nazwiska, kategoria wiekowa
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Repertuar (tytuł, czas trwania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wymagania techniczne
……………………………………………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KRÓTKA INFORMACJA O WYKONAWCACH (do wykorzystania przez konferansjera oraz
organizatora na potrzeby promocji konkursu, sprawozdań itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu III POWIATOWEGO KONKURSU
PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ „SZKOLNA SZEKLA” KONIN 2019.
Zgłaszając swój udział w konkursie piosenki żeglarskiej „Szkolna Szekla” znam i akceptuję wszystkie
warunki zawarte w regulaminie.
………………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)

…………………………………………………………
(podpis uczestnika)

