
Regulamin Gminnego  Konkursu Piosenki Profilaktycznej 

Pod hasłem ,,Blisko rodziny z dala od nałogów” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Szczawinie Kościelnym przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii 

Kownackiej w Trębkach oraz Szkołą Podstawową im. Andrzeja Małkowskiego 

w Szczawinie Kościelnym pod patronatem Wójta gminy w Szczawinie Kościelnym. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Promocja stylu życia wolnego od nałogów i przemocy. 

3. Rozwijanie poczucia, świadomości i potrzeby przeciwdziałania nałogom 

i przemocy. 

4. Prezentacja piosenek o treściach związanych z pozytywną zmianą w życiu. 

5. Upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości, konsekwencji zdrowotnych, 

osobistych i społecznych uzależnień. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

W konkursie wziąć udział mogą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

z terenu gminy Szczawin Kościelny, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

zamieszkujący na terenie gminy Szczawin Kościelny, którzy nie ukończyli 18 lat. 

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa 

1. Wykonawcy muszą zaprezentować napisaną przez siebie piosenkę na temat 

środków uzależniających i zjawiska uzależnienia. 

2. Wykonawcy - max. 3 osoby prezentują jedną piosenkę . 

3. Czas występu od 3 do 10 minut. 

4. Uczestnicy powinni zgłosić swój udział w terminie do 15 października 2020 r. 



5. Uczestnicy powinni przekazać formularz zgłoszenia stanowiący Załącznik Nr 1 do 

regulaminu oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik 

Nr 2 do regulaminu osobiście do sekretariatu szkół oraz sekretariatu Urzędu Gminy 

lub drogą mailową na podane poniżej adresy: 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Kownackiej w Trębkach 
sekretariat@sptrebki.pl 

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja 

Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym 
sp.szczawin@internetdsl.pl 

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym j.chodorowski@szczawin.pl 

 

6. Uczestnicy konkursu przygotowują  piosenkę z wykorzystaniem samodzielnie 

skomponowanej melodii lub innego podkładu muzycznego. 

7. Uczestnicy przekazują  przygotowany utwór na płycie CD (płyta powinna być 

opisana) lub pendrive. 

§ 5 

Kategorie wykonawców 

 

Klasa IV-VI Szkoły Podstawowej Indywidualnie Zespołowo 

Klasa VII-VIII Szkoły Podstawowej Indywidualnie Zespołowo 

Klasa Szkoły Ponadpodstawowej Indywidualnie Zespołowo 

Rodzina Zespołowo 

 

§ 6 

Ocena i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny przekazanych utworów w 

terminie do 30 listopada 2020 r.  

2. Nagrody i wyróżnienia rzeczowe w ustalonych kategoriach wiekowych otrzymuje 

trzech laureatów.: 

I. nagroda o wartości do 1100 zł 

II. nagroda o wartości do 850 zł  

III. nagroda o wartości do 700 zł 

Wyróżnienie o wartości do 500 zł  

 

 



§ 7 

Kryteria oceny 

1. Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

a) walory wokalne. 

b) umiejętności warsztatowe. 

c) interpretację utworów. 

d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy. 

e) pomysłowość. 

f) Wartość edukacyjna i profilaktyczna  

g) ogólny wyraz artystyczny. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych utworów. Z chwilą zgłoszenia utworu do 

konkursu, na Organizatora: tj Gminę Szczawin Kościelny przechodzi nieodpłatnie 

własność utworu oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tego 

utworu; nieograniczone czasowo i terytorialnie; na następujących polach eksploatacji: 

prawo do korzystania z utworu na własny użytek udostępnienia osobom trzecim, 

utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci 

komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu 

uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonego utworu. 

2. Do konkursu nie będą dopuszczone utwory, które zawierają treści niezgodne z prawem 

posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez 

rodziców/ opiekunów prawnych dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych rzez Organizatora (zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 

922), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje Komisja Konkursowa. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach, Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 

Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym oraz  na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Szczawinie Kościelnym. 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy  
 

na Gminny  Konkurs Piosenki Profilaktycznej 

Pod hasłem ,,Blisko rodziny z dala od nałogów” 
 

organizowanego przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Szczawinie Kościelnym przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Trębkach oraz 

Szkołą Podstawową im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym pod patronatem Wójta gminy 

w Szczawinie Kościelnym. 

 

 

Lp. Dane autora utworu 

1.  
Imię 

 

2.  
Nazwisko 

 

3.  Klasa* 

4 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 1 PP 2 PP 3 PP 

 

 
       

4.  

Nazwa szkoły:  

Ulica:  Numer:  

Miejscowość: 
 Kod pocztowy:  

Telefon:  

Województwo:  Adres e-mail:  

5.  
Rodzice/ 

opiekunowie 

prawni 

Imiona i nazwiska: 
 

 

Telefony kontaktowe: 
 

 

Adres: 
 

Adres e-mail: 
 

 

6.  

Oświadczam źe, zapoznałem się z regulaminem Gminnego  Konkurs Piosenki Profilaktycznej, 

pod hasłem ,,Blisko rodziny z dala od nałogów” organizowanego przez Gminną Komisję do 

spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym przy współpracy 

ze Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Trębkach oraz Szkołą Podstawową im. Andrzeja 

Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym pod patronatem wójta gminy Szczawin Kościelny 

dostępnym m.in. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach, 

Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.  

 

 

…………………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

* Proszę wstawić znak ,,X” przy wybranej klasie. 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA 

GMINNEGO  KONKURSU PIOSENKI PROFILAKTYCZNEJ POD HASŁEM 

,,BLISKO RODZINY Z DALA OD NAŁOGÓW” 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Ja niżej podpisany………………………………..………………………………………………… 
                               (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 rodzic/ opiekun prawny ………………………………..………………………………………….. 
                                              (imię i nazwisko dziecka) 

w związku z przystąpieniem do Gminnego  Konkurs Piosenki Profilaktycznej, pod hasłem ,,Blisko 

rodziny z dala od nałogów” organizowanego przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. 

Marii Kownackiej w Trębkach oraz Szkołą Podstawową im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie 

Kościelnym pod patronatem Wójta gminy w Szczawinie Kościelnym, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zarówno moich, jak i dziecka zgłoszonego do 

konkursu. 

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest:  

- Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie 

Kościelnym 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Trębkach  

- Szkołą Podstawową im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym 

2. Moje dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. 

3. Moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom 

wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji konkursu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Mam prawo do dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania. 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie. pokazywanie i publikowanie mojego 

wizerunku, nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych 

z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

 

………………………………             …………………………………………………... 
      (miejscowość i data)         (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 


