Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2019
KONKURS PIOSENKI „ ZIEMIA i ZDROWIE”

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR: : Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku.
2. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY.
Celem konkursu jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie
i prezentację w formie wokalnej wyżej wymienionych zagadnień.
Tematyka powinna odnosić się do tegorocznego hasła “Światowego Dnia Ziemi” – Ochrona
zagrożonych gatunków oraz „Światowego Dnia Zdrowia”- Zdrowie dla wszystkich.
3. ZASIĘG KONKURSU.
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów, którzy są mieszkańcami powiatu
przeworskiego w czterech kategoriach wiekowych:
I - dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
II - uczniowie klas III-V
III - uczniowie klas VI-VIII oraz gimnazjum
IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZANIA KONKURSU.
Uczestnicy przygotowują utwory wokalno-muzyczne o tematyce zgodnej z Regulaminem
(pkt.2).
Zgłoszenie udziału należy przesłać według Załącznika nr 1 do dnia 08.04.2019 r. na
adres e-mail: psse.przeworsk@pis.gov.pl

ZASADY UDZIAŁU:
- uczestnik lub duet przygotowuje jeden utwór, który zostanie zaprezentowany na scenie
MOK w Przeworsku,
- duet dotyczy dwóch osób,
- tekst i muzyka utworu może być własny lub zapożyczony,
- podkład muzyczny przygotowany na nośniku danych, należy dostarczyć w dniu
rozstrzygnięcia konkursu (12.04.2019 r.),
- warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne
z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie, bezterminową prezentację wizerunku
uczestników na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl, w portalu społecznościowym FB,
wprowadzania do pamięci komputera,
- laureatów konkursu wyłoni powołane Jury w dniu 12.04.2019 r. podczas prezentacji
uczestników na scenie MOK w Przeworsku.
5. DODATKOWE INFORMACJE uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11
wew. 21 / p. Gabriel Manowiec / lub pisząc na adres: gm.mok.prz@gmail.com lub
(16) 648 79 01 wew. 18 /p.Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ lub e- mail:
psse.oswiata@o2.pl
6. Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zał. nr 1 do Regulaminu
………………………………………
(miejscowość i data)
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „ ZIEMIA i ZDROWIE”
Niniejszym

oświadczam, że szkoła/placówka, której jestem dyrektorem deklaruje

uczestnictwo w konkursie „ZIEMIA i ZDROWIE” organizowanym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Przeworsku oraz Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara
Kolberga w Przeworsku.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu konkursu.

…………………………………..
Imię, nazwisko i podpis


……………………………
Pieczęć szkoły
Dyrektora szkoły

niewłaściwe skreślić
ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„ZIEMIA i ZDROWIE”

DANE DOTYCZĄCE PLACÓWKI SZKOLNEJ Pełna nazwa szkoły biorącej udział w konkursie
ADRES SZKOŁY (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość)
GMINA
NUMER KONTAKTOWY TELEFONU
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ SZKOŁY/PLACÓWKI
DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW
KATEGORIA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – KOORDYNATORA, OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU/ UCZESTNIKÓW (DUET)

………………………………
data

………………………………………………………………….………………………………………….
imię, nazwisko i podpis nauczyciela – koordynatora

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
DZIECKA
Ja, niżej podpisany/a zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka lub dziecka, którego jestem
prawnym opiekunem przez Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku i
PSSE w Przeworsku, które to instytucje są ich administratorem. Dane wykorzystywane będą
do celów organizacji konkursu piosenki ZIEMIA I ZDROWIE organizowanego w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2019. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w ww. konkursie. Listy uczestników konkursu zawierające dane w
zakresie: imię i nazwisko oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z organizacją
konkursu będą umieszczane na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych
Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Inne udostępnianie danych
nie jest przewidziane. Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych oraz
utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka we wskazanym
powyżej zakresie i celu. Przeniesienie niniejszego zezwolenie na osobę trzecią nie wymaga
mojej uprzedniej zgody na taką czynność.

Przeworsk, dnia …........................................

…...........................................
podpis rodzica lub opiekuna

