
REGULAMIN KONKURSU „X Śpiewo - Granie w Ekonomiku” 

 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Zamość 

1. Organizatorem X Konkursu „Śpiewo-Granie w Ekonomiku” jest Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

2. Cele konkursu:   

• popularyzacja muzyki, śpiewu wśród młodzieży,  

• poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych,  

• promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży oraz poczucia wartości i wiary we 

własne możliwości,  

• promocja Miasta Zamość i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

4. Uczestnicy mogą zgłaszać się przez szkoły lub instytucje, które reprezentują. 

5. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach wiekowych:  

• I kategoria - soliści 

• II kategoria – zespoły  

6. Wykonawcy prezentują dwa utwory (w tym obowiązkowo jeden w języku polskim)                         

z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback - kaseta 

audio, CD, MD lub a cappella). 

7. Istnieje możliwość prezentacji utworów autorskich.  

8. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 

22.02.2019r. na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Łukasińskiego 8,                       

22-400 Zamość; tel./fax: (084) 638 43 51 lub drogą elektroniczną na adres email: 

sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

9. Lista uczestników i kolejność przesłuchań zostaną umieszczone na stronie szkoły  

www.ekonomikzamosc.pl w dniu 01.03.2019r. 

10. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu  05.03.2019r., początek godź. 10.00,  w Auli 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Zamościu, ul. Kościuszki 5,  

i zakończone zostaną Koncertem Laureatów. 

11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na 

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez 

Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych poprzez złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez: 

rodzica/prawnego opiekuna (uczestnik niepełnoletni) lub podpisanej osobiście (uczestnik 

pełnoletni).Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu. 

12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie 

wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas Konkursu na fotografiach oraz zapisach 

wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem 

czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w 

wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę 
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na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu autorskich praw zależnych do form, na 

których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

13. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 12 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej,  

w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD, 

utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,  

b) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego  

i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie 

kompaktowej i DVD,  

c)  umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,  

d) niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,  

e) nadawanie za pomocą multimediów. 

14. Profesjonalne Jury przyzna nagrody w każdej w/w kategorii oraz wyróżnienia (według 

uznania) oraz zostanie przyznana nagroda Dyrektora ZSP Nr 1 i Nagroda Publiczności. 

15. Ocenie podlegać będzie:  

• dobór repertuaru (mile widziane piosenki dostosowane do wieku i możliwości 

wykonawcy, twórczość własna), 

• interpretacja, 

• poziom warsztatu wykonawczego, 

• czystość i poprawność wykonania, 

• dykcja, 

• aranżacja, 

• prezencję i pomysłowość. 

16. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać 

będzie Jury.  

17. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

18. Kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator. 

19. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

WYMAGANIA KONKURSOWE:  

• w konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne (do 5 osób), wokalno-

instrumentalne i instrumentalne (do 8 osób), 

• każdy uczestnik może być członkiem jednego zespołu (jeśli zespól tworzą uczniowie więcej 

niż z jednej szkoły, należy je wszystkie wymienić w karcie zgłoszenia), 

• łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut, 

• organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. W przypadku playbacków, należy przywieźć 

ze sobą nośnik z nagraną muzyką (dobrej jakości technicznej - CD, kaseta, pendrive, mini 

disc, mp3) w kolejności utworów tak jak na zgłoszeniu. Nośniki muszą być opisane (nazwa 

zespołu lub nazwisko solisty, tytuły utworów, autorzy tekstów i kompozytorzy). 

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na załączonym do niniejszego Regulaminu 

formularzu zgłoszenia, wypełnione czytelnie drukowanymi literami, w terminie do 22.02.2019r. 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„X Śpiewo - Granie w Ekonomiku” 

05.03.2019r.  

1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu (ilość osób, jakie 

instrumentarium). 

  

 

 

 
2. Adres do korespondencji, numer telefonu. 

  

 

 

 
3.  Nazwa Szkoły delegującej wykonawcę oraz imię i nazwisko opiekuna 

wykonawcy/wykonawców. 

  

 

 

 
4. Tytuły piosenek zgłoszonych do konkursu (autor muzyki i tekstu). 

  

 

 

 
5. Urządzenia techniczne potrzebne do występu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mój/mojego*) 

dziecka ………………………………………………………………., w tym imienia i nazwiska                      

w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu 

jego udziału w konkursie „ŚPIEWOGRANIE   W EKONOMIKU 2019” na stronie internetowej 

szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………….…………………………………………... 

(data, podpis uczestnika pełnoletniego 

/ rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego 

dziecka*)………………………………………………………… zarejestrowanego podczas 

organizacji konkursu "Śpiewogranie w Ekonomiku 2019”, na stronie internetowej 

ekonomikzamosc.pl, mediach, kronice szkolnej, jak również w gablotach i tablicach ściennych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

………………………….…………………………………………... 

(data, podpis uczestnika pełnoletniego 

/ rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu                           

ul. Łukasińskiego 8, Tel.84 6384351 , sekretaria@ekonomikzamosc.pl 

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony 

Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także 

organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji 

gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie 

(nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź 

jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do 

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 
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