VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Z KOLĘDĄ W PRUSIE”
Organizatorzy :
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114
Fax / Telefon 32 299-89-42
Koordynatorzy festiwalu:
Dyrektor Szkoły mgr Piotr Smok
Vice-dyrektor mgr Jolanta Kamińska – Sroka
Ks. Bartłomiej Janke
mgr Małgorzata Zawada

I Warunki zgłoszenia:
1.Zgłoszeniem na Festiwal jest przysłane nagranie wideo z wykonania kolędy lub
pastorałki Polskiej do dnia 18.12.2020 r. Formę przesłania materiału można uzgodnić
mailowo (kontakt poniżej); do tych form należą: poczta elektroniczna/ pendrive/
chmura/ dysk CD złożony do sekretariatu lub na portiernię szkoły. Należy wysłać/złożyć
również kartę uczestnictwa, która powinna zawierać:
 Solista podaje imię i nazwisko
 Szkołę, która deleguje uczestnika
 Osobę przygotowującego uczestnika
 Kategorię wiekową:
1. Dzieci z klas I-III
2. Dzieci z klas IV-VI
3. Dzieci z klas VII-VIII

II Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie
wybranej kolędy lub pastorałki w języku polskim.
2. Uczestnicy wykonujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej
będą zdyskwalifikowani.
3. Szkoła może zgłosić do 4 uczestników w każdej kategorii.
III Przebieg Festiwalu
1. Festiwal jest jednoetapowy a jego rozstrzygnięcie nastąpi 22.12.2020r. na stronie
szkoły oraz zostanie wysłana informacja emailem o wynikach.
IV Jury
2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów.
3. Oceny członków jury są tajne.
4. Werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne.
Przewidywane nagrody:


Trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach.



Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.



Wszyscy uczestnicy festiwalu i przesłuchań otrzymują dyplomy,
opiekunowie podziękowania.

Zgłoszeniem na Festiwal jest przysłane nagranie wideo z wykonania kolędy lub
pastorałki Polskiej do dnia 18.12.2020 r. pocztą elektroniczną/na pendrivie/w chmurze/
lub na dysku CD do sekretariatu lub na portiernię szkoły,
oraz karty uczestnictwa.
Email do kontaktu: bartlomiej.janke@prus.sosnowiec.pl
603271086

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114
Fax / Telefon 32 299-89-42,

Prosimy o czytelne wpisanie nazwisk i imion uczestników.
Podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/opiekun prawny

wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2019 poz. 1781 z
późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez ZSO nr 3 w Sosnowcu jego wizerunku
(i wizerunku podopiecznego) w formie nagrania wideo wykorzystywanego do prezentacji konkursowej i
zachowanego jako dokument z konkursu oraz

w celu promocji imprezy w Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 3.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą
elektroniczną.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: e-mail:
a.spas@cuwsosnowiec.pl, telefonicznie: 32-292 44 64 wew. 217, pisemnie na adres siedziby
Administratora.
4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to,
że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu.
5. Pani/Pana adres e-mail nie będzie udostępniany innym podmiotom, chyba że będzie to wynikać z
przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie
do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

