
Międzyszkolny 

Konkurs Wiedzy Muzycznej

„Wokół Spisaka”



REGULAMIN

I. Organizator Konkursu: 

Zespó� ł Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej.

II. Cele i założenia programowe: 

1. Edukacja muzyczna ucznió� w szkó� ł pódstawówych.

2. Dóskónalenie wiedzy i wymiana dós�wiadczen� . 

3. Rózbudzanie  muzycznych  zainteresówan�  ucznió� w  w  zakresie  wiedzy  ó  z#yciu  

i twó� rczós�ci kómpózytóra Michała Spisaka.

4. Pószerzanie  wiedzy  ucznió� w  ó  kulturze  muzycznej  w  zakresie  wiadómós�ci

óbejmujących histórię Międzynaródówych Kónkursó� w im. M. Spisaka. 

5. Wspó� łzawódnictwó i pódnószenie póziómu nauczania. 

III. Forma konkursu: 

1. Kónkurs przeznaczóny jest dla ucznió� w szkó� ł pódstawówych klas VI, VII i VIII.

2. Kaz#da Szkóła móz#e wytypówac� maksymalnie 3 uczestnikó� w. W kónkursie móz#e wziąc�

udział maksymalnie 50 uczestników. Decyduje kólejnós�c� zgłószen� . 

3. Kónkurs ódbędzie  się  w  trzech  etapach  –  do  pierwszego  i  drugiego  etapu

przystępują wszyscy uczestnicy.

4. Pierwszy etap  : 

Złożenie pracy pisemnej (min.1 stróna – max. 3 stróny – fórmat A – 4, wielkós�c� liter- 12
Times New Róman), bądz�  przygótówanie prezentacji multimedialnej na temat historii
Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka.

Prace  pisemne w fórmie  skanu lub  w fórmacie  PDF óraz  prezentacje  wraz  z    KARTĄ  
ZGŁOSZENIA   nalez#y przesłac� w terminie   do 20 kwietnia 2021 roku na adres mailowy:  
 j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl

5. Drugi etap  :

Odbędzie się 4 maja (wtorek) 2021 roku o godzinie 12:00 w fórmie pisemnegó testu

ónline w aplikacji FORMS na temat życia i twórczości Michała Spisaka.

Do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowanych 12 uczestników.
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6. Trzeci etap:  

Odbędzie  się 10  maja  (poniedziałek) 2021 roku,  w  siedzibie  Zespółu  Szkó� ł

Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej ul. W. Grynia 17 o godzinie 16:00 lub

w przypadku utrzymania óbóstrzen�  pandemicznych,  w fórmie ónline.  Etap ten będzie

pólegał na ustnej ódpówiedzi na zestaw 3 pytan�  związanych z wylósówanym przykładem

muzycznym.  Lista  słuchówych  przykładó� w  muzycznych  óraz  literatura  przedmiótu

znajdują się w zakładce - „Materiały kónkursówe”.

Szczegó� łówe  infórmacje  ó  terminie  i  miejscu  wręczenia  nagró� d  laureatóm  Kónkursu

zóstaną przekazane na adres e – mailówy pódany w Karcie Zgłószenia.

UWAGA:  w  przypadku  kóniecznós�ci  przeprówadzenia  III  etapu  w  fórmie ónline

órganizatórzy zastrzegają sóbie prawó dó niewielkich zmian w harmónógramie gódzin,

wszelkie infórmacje będą wysyłane kilka dni przed wydarzeniem. 

IV. Jury 

1. Zmagania  uczestnikó� w  kónkursu  będzie  óceniała  kómisja  pówółana  przez

órganizatóró� w, a jej decyzje są óstateczne i nieódwółalne. 

2. Wszyscy  uczestnicy  kónkursu  ótrzymają  dyplómy,  a  pedagódzy  pódziękówania  za

przygótówanie ucznió� w.

3. Jury wyłóni laureató� w trzech miejsc i przyzna trzy wyró� z#nienia.

4. Dópuszcza się przyznanie ró� wnóległych nagró� d, w tym Grand Prix lub nie przyznanie

kómpletu nagró� d.

5. Spó� z�nienie ucznia autómatycznie wyklucza gó z udziału w Kónkursie. 

V. Organizacja konkursu 

Warunkiem kóniecznym dó wzięcia udziału w kónkursie jest wypełnienie przez kaz#dą

szkółę KARTY ZGŁOSZENIA dółączónej dó niniejszegó regulaminu. 

Póprawnie wypełnióną kartę nalez#y przesłac� w fórmie elektrónicznej: 

 do dnia 20   kwietnia   2021 roku na adres mailowy:   

j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl

z dópiskiem: Międzyszkólny Kónkurs Wiedzy Muzycznej „Wókó� ł Spisaka” 
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VI. Klauzula informacyjna RODO 

Zgódnie z art. 13 ust. 1 óraz ust. 2 ógó� lnegó Rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie óchróny ósó� b fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych ósóbówych i  w sprawie swóbódnegó przepływu

takich  danych  óraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)

órganizatórzy Międzyszkólnegó Kónkursu Wiedzy Muzycznej „Wókó� ł Spisaka” infórmują,

z#e: 

1) Administratórem  danych  ósóbówych  jest  Dyrektór  Zespółu  Szkó� ł   Muzycznych

im. Michała Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej z siedzibą: ul. Wirgiliusza Grynia 17,

       41-310 Dąbrówa Gó� rnicza, tel.: 32 262 01 62, e-mail: sekretariat@zsmdabrówa.edu.pl

2) Inspektórem  óchróny  danych  jest  Łukasz  Więckówski,  adres  e-mail:

biuró@lumicónsulting.pl, tel.: 503 038 001

3) Wizerunek uczestnika kónkursu będzie przetwarzany zgódnie z art.  6 ust.  1 lit  a)

RODO  –  pódstawą  przetwarzania  danych  jest  udzielóna  zgóda,  w  pózóstałym

zakresie  dane  ósóbówe  będą  przetwarzane  zgódnie  z  art.  6  ust.  1  lit  e)  RODO

(zadanie  realizówane  w  interesie  publicznym)  w  celu  realizacji  kónkursu,

udókumentówania  jegó  przebiegu  óraz  prómócji  kónkursu  i  ósiągnięc�  jegó

uczestnikó� w. 

4) Odbiórcą  danych  ósóbówych  uczestnika  kónkursu mógą  byc�:  ósóby  ódwiedzające

siedzibę  óraz  strónę  internetówą  Administratóra,  a  takz#e  stróny  internetówe

instytucji i medió� w, z któ� rymi Administratór wspó� łpracuje w związku z realizacją  

i  prómócją  kónkursu;  media  i  ódbiórcy  medió� w  takich  jak  prasa,  radió  i  TV;

órganizatórzy  i  uczestnicy  imprez  tówarzyszących  kónkursówi;  ódbiórcy

upówaz#nieni na mócy przepisó� w prawa. 

5) Dane ósóbówe będą przetwarzane przez ókres niezbędny dó realizacji celu, w któ� rym

zóstały  zebrane,  a  następnie  przez  ókres  wynikający  z  óbówiązujących

Administratóra  przepisó� w  prawa  dótyczących  archiwizówania  dókumentacji

(zgódnie z Jednólitym Rzeczówym Wykazem Akt) lub dó wycófania Pani/Pana zgódy

bądz�  zgłószenia sprzeciwu. 

6) Pósiada Pani/Pan prawó dóstępu dó danych ósóbówych uczestnika kónkursu (Pana/i

lub  Pana/i  dziecka)  óraz  prawó  ich  spróstówania,  usunięcia,  ógraniczenia

przetwarzania; prawó dó przenószenia danych; prawó wniesienia sprzeciwu; prawó
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dó  cófnięcia  zgódy  w  dówólnym  mómencie  bez  wpływu  na  zgódnós�c�  z  prawem

przetwarzania któ� regó dókónanó na pódstawie zgódy przed jej cófnięciem. 

7) Dane  ósóbówe  nie  będą  pódlegały  autómatycznemu  prófilówaniu  przez

Administratóra danych. 

8) Ma  Pani/Pan  prawó  wniesienia  skargi  dó  Prezesa  Urzędu  Ochróny  Danych

Osóbówych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iz#  przetwarzanie  danych  ósóbówych  uczestnika

kónkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) narusza przepisy ógó� lnegó rózpórządzenia  

ó óchrónie danych ósóbówych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Udzielenie zgódy na wykórzystanie wizerunku i przetwarzanie danych ósóbówych

uczestnika kónkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) jest dóbrówólne, a jej brak wyłącza

móz# liwós�c� uczestnictwa w kónkursie.

10) Udzielenie  zgódy  na  wykórzystanie  przesłanych  prac  w  celach  prómócyjnych

Festiwalu Muzycznegó im. Michała Spisaka

VII. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego
Regulaminu. 

Pytania  dotyczące  konkursu  proszę  kierować  na  adres:

j.neidek@zsmdabrowa.edu.pl
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pieczątka szkóły

KARTA ZGŁOSZENIA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY MUZYCZNEJ

„WOKÓŁ SPISAKA”

DLA UCZNION W SZKON Ł PODSTAWOWYCH

Prószę wypełniac�  kómputerówó lub pismem drukówanym, łącznie ze znajdującą się na
drugiej strónie zgódą na przetwarzanie danych ósóbówych.

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa: Wiek:

Nauczyciel przygotowujący ucznia:

Pełna nazwa i adres szkoły: 

Dane do kontaktu

Telefon:

E-mail:

(w przypadku przeprówadzania kónkursu zdalnie, na pódany adres mailówy będzie wysłany link

dó spótkania) 
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Imię i nazwisko uczestnika Konkursu:....................................................................……..

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

Wyraz#am zgódę na przetwarzanie następujących kategórii danych ósóbówych: 

1) TAK  NIE  imienia i nazwiska uczestnika ………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2) TAK  NIE  nieódpłatnegó rózpówszechniania wizerunku uczestnika na pódstawie
art. 81 ust. 1 prawa autórskiegó (Dz.U. 2019 póz. 1231 z pó� z�n.  zm.) zarejestrówanegó
pódczas  Międzyszkólnegó  Kónkursu  Wiedzy  Muzycznej  „Wókó� ł  Spisaka”,  któ� regó
órganizatórem jest Zespó� ł Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej,
na następujących pólach eksplóatacji: 
- stróna internetówa Zespółu Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej, 
-  stróny  internetówe  instytucji  i  medió� w,  z  któ� rymi  Szkóła  wspó� łpracuje  
(w  szczegó� lnós�ci:  w  ramach  wspó� łpracy  w  zakresie  órganizacji  kónkursó� w  i  innych
wydarzen� ),
- media (prasa, radió, telewizja) óraz ich stróny internetówe, 
- publikacje związane z kónkursami óraz publikacje ó szkóle, 
-  media  spółecznós�ciówe  takie  jak  Yóutube.cóm*  (w  szczegó� lnós�ci:  kanał  YóuTube
Zespółu Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej), 
- gablóty,  gazetka óraz krónika Zespółu Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie
Gó� rniczej
w celu udókumentówania przebiegu kónkursu óraz prómócji umiejętnós�ci uczestnikó� w
kónkursu  przez  órganizatóró� w  kónkursu,  zgódnie  z  art.  7  óraz  mótywem  32
Rózpórządzenia  Parlamentu Európejskiegó i  Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia
2016  r.  w  sprawie  óchróny  ósó� b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
ósóbówych i w sprawie swóbódnegó przepływu takich danych óraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanegó dalej rózpórządzeniem RODO) óraz art. 81 ust. 1 ustawy ó prawie
autórskim i prawach pókrewnych z 4 lutegó 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2019 póz. 1231 z p.z.). 

…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

___________________________________________________________________________

*) Wspó� ładministratórem danych jest firma Góógle Ireland Limited (zarejestrówaną pód
numerem:  368047)  z  siedzibą  pód  adresem:  Górdón Hóuse,  Barrów Street,  Dublin  4,
Irlandia 
Dane  ósóbówe  zamieszczóne  na  pórtalu  Yóutube.cóm  wspó� ładministrówanym  przez
Zespó� ł Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie Gó� rniczej mógą byc�  przekazywane
dó pan� stwa trzeciegó – Stanó� w Zjednóczónych. W takiej sytuacji wspó� ładministratórem
danych będzie firma Góógle LLC. Pódstawą prawną transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit
d RODO tj. standardówe klauzule óchróny danych przyjęte przez Kómisję Európejską. 
___________________________________________________________________________
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Obowiązek informacyjny 
Pódanie  danych  w  fórmularzu  zgłószeniówym  jest  dóbrówólne,  lecz  niezbędne  dó
wzięcia udziału w kónkursie. 

Wizerunek uczestnika kónkursu będzie przetwarzany zgódnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO –
pódstawą  przetwarzania  danych  jest  udzielóna  zgóda,  w  pózóstałym  zakresie  dane
ósóbówe uczestnika kónkursu będą przetwarzane zgódnie  z  art.  6  ust.  1  lit  e)  RODO
(zadanie realizówane w interesie publicznym) w celu udókumentówania przebiegu óraz
prómócji  umiejętnós�ci  uczestnikó� w  kónkursu  órganizówanegó  przez  administratóra
danych ósóbówych tj. Dyrektóra Zespółu Szkó� ł Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrówie
Gó� rniczej z siedzibą: 
ul. Wirgiliusza   Grynia  17,  41-310  Dąbrówa  Gó� rnicza,  tel.:  32 262 01 62,  e-mail:
sekretariat@zsmdabrówa.edu.pl 

Pełna tres�c�  klauzuli infórmacyjnej dótyczącej wykórzystania wizerunku i przetwarzania
danych ósóbówych jest integralną częs�cią regulaminu kónkursu. 

Zapóznałem się z tres�cią regulaminu óraz klauzuli infórmacyjnej. 

…………………………………… ………………………………...........................……………………………………… 
(miejscowość, data)                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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