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ORGANIZATORZY: 
 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach 

 

  
TERMIN KONKURSU:   
 

25 października 2022 r. godz. 9.00  

Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach 

ul. Sokołowska 172 w Siedlcach 

 
 

CELE KONKURSU: 

 
 przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi; 

 odkrywanie muzyki religijnej dla dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie 

sposoby jej prezentacji i wyrażania wywołanych przez nią uczuć i doznań; 

 prezentacja i promocja dziecięcej twórczości muzycznej; 

 rozwijanie zdolności wokalnych dzieci; 

 umożliwienie zaprezentowania się na scenie; 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi; 

 czerpanie radości poprzez wspólną zabawę. 

 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 

 przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat) 

 klasy I – IV szkoły podstawowej 

 klasy V- VIII szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN: 

 
1. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić tylko jeden podmiot wykonawczy w 

każdej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń - max. 10 wykonań w danej 

kategorii); 

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści i duety; 

3. Opiekunem uczestnika może byś nauczyciel-wychowawca, nauczyciel 

muzyki lub katecheta; (do jednego wykonawcy jeden opiekun); 

4. Uczestnicy mogą wykonać wybrany repertuar muzyczny solo bądź w 

duecie; 

5. Uczestnicy konkursu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o tematyce 

religijnej; 

6. Można śpiewać przy własnym akompaniamencie lub z podkładem 

muzycznym; 

7.  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać również podkład muzyczny w 

formacie mp3, który należy przesłać pocztą elektroniczną do  

21 października 2022 roku na adres cantatedeo.ksp@gmail.com;  

(Nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego utworu.) 

8. Wykonawcy prezentują utwory znane lub własne kompozycje; 

9. Akceptując regulamin uczestnicy udzielają zezwolenia na 

rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, 

utrwalonego w związku z konkursem do jego promocji m.in. na stronie 

szkoły i facebooku szkoły; 

10. Max. długość utworu 3 min; 

11. Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników,  zamieszczenie w Internecie listy laureatów, wykorzystanie 

zdjęć lub nagrań w celu promocji szkoły i konkursu. 

12. Nauczyciel zgłaszający uczestnika/uczestników jest zobowiązany posiadać 

zgodę rodzica/opiekuna do udziału ucznia/uczniów  w konkursie i 

przechowywać ją do końca roku szkolnego 2022/2023. 

13. Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

 

 

 

 



W przypadku wprowadzenia ponownego zakazu organizowania 

imprez z udziałem publiczności, Festiwal odbędzie się  

w formie on-line 😊 

Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji każdy uczestnik przygotowuje nagranie z 

występem: 

1. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie nagrania 

wraz ze zgłoszeniem w terminie do 10 listopada 2022 r.  na adres mailowy 

cantatedeo.ksp@gmail.com w formie linku do nagrania umieszczonego na 

platformie YouTube lub przesłanie pliku za pomocą https://wetransfer.com z 

dopiskiem w temacie: „Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo”; 

2. Każde nagranie powinno rozpoczynać się zapowiedzią: Imię i nazwisko, 

klasa, nazwa placówki oraz tytuł piosenki;  

3. Niedopuszczalne są ingerencje w nagranie: montaż, edycja obrazu, edycja 

dźwięku, zmiana podkładu muzycznego; 

4. Filmy do oceny mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak 

i profesjonalnych urządzeń do rejestracji  

5. Pozioma orientacja obrazu; 

6. Dźwięk i obraz w nagraniu powinien być możliwie najlepszy, bez 

zniekształceń, wyraźny, bez szumów, trzasków i pobocznych rozmów; 

7. Maksymalny rozmiar pliku – 2GB; 

8. Uczestnicy niespełniający powyższych warunków będą dyskwalifikowani. 

 

OCENA I NAGRODY:  
 
Jury będzie oceniać: 

- intonację głosu, 

- interpretację prezentowanego utworu, 

- muzykalność, poczucie rytmu, 

- dobór repertuaru do wieku, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

Jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników nagrodzi zwycięzców. Jury oprócz 

nagród może przyznać wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia. 

Laureaci konkursu, którzy otrzymają sprzęt elektroniczny, zobowiązani są 

podpisać odbiór nagrody u organizatorów. 
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze 

względu na zdarzenia losowe.  

Sprawy sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do 21 października 2022 r.  na 

adres cantatedeo.ksp@gmail.com 

Wszelkie pytania prosimy kierować na numer  506 452 363. 
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pieczątka szkoły 

 

VII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ „Cantate Deo” 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach 

Pod patronatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 

 

Karta zgłoszenia 

1. Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców: 

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

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

 

2. Klasa:  

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

 

3. Nazwa szkoły: 

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

 

4. Tytuł utworu: 

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

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika/uczestników konkursu:  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. E-mail oraz telefon kontaktowy opiekuna: 

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

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

 

 

Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu 

zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub nagrań na stronach 

internetowych szkoły. 
 

 

 

 

 

……...............................................  
        data i podpis nauczyciela/opiekuna 



 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej RODO  (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) informuję: 
 

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Siedlcach z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 172, 08-119 Siedlce, reprezentowana przez 

Dyrektora.Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, 

drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@kspig.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 753-30-84. 
 

2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pani Beata Szot.  

Z inspektorem  można kontaktować się  pisemnie na adres: ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, drogą e-

mailową pod adresem: inspektor@kspig.pl  (wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych). 
 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

związanych z organizacją i przeprowadzaniem VII Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej „Cantate Deo” 

na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz dla celów dokumentacji i celów promocyjnych konkursu - 

na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs w zakresie publikacji wizerunku, imienia  

i nazwiska Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom,  

z wyjątkiem danych osobowych ucznia, które zostaną przekazane komisji konkursowej. 
 

5. Dane uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

6. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż 

zostały zaliczone do kategorii archiwalnej B5. 
 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących lub dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 
 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
 

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

warunkiem uczestnictwa ucznia w organizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Siedlcach z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 172, 08-119 Siedlce. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych w zakresie określonym w treści Regulaminu  

VII Konkursu piosenki religijnej „Cantate Deo” będzie uznanie zgłoszenia za niespełniające wymogów 

opisanych w jego treści.  
 

11. Może Pani/Pan odmówić wyrażenia dodatkowej zgody na publikację wizerunku Pani/Pana dziecka na potrzeby 

dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs. 

Jednocześnie zapewniam, że Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Siedlcach, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - RODO oraz z art. 81 ust.1 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 650) wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mój lub mojego dziecka, 

zarejestrowany podczas VII Konkursu piosenki religijnej „Cantate Deo” zorganizowanego przez Katolicką Szkołę 

Podstawową w Siedlcach ul. Sokołowska 172. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony w gablotach, na stronie 

internetowej oraz materiałach promujących szkołę. 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 
 

 
……………………………………..…………………..……… 

imię i nazwisko ucznia 

 
Siedlce, dnia ……………………………………….……                                              
……………………………………………………..…                                                                   

                                                                                                                                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                       

 

 


