
SOWARDIAŃKI 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 

 
Zbliża się jeden z najpiękniejszych okresów roku,  Święta Bożego 

Narodzenia – czas magii i wielu wzruszeń. Święta te wiążą się z wieloma 
pięknymi tradycjami,  między innymi ze śpiewaniem kolęd i pastorałek. Aby 
zachęcić do podtrzymywania tej przepięknej tradycji zapraszamywszystkie 
dzieciwraz z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami do wzięcia udziału w naszym 
świątecznym konkursie. 

Zasady konkursu: 

*Zaśpiewajcie i nagrajcie ulubiony świąteczny utwór (kolęda, pastorałka, 
piosenka świąteczna), samodzielnie lub z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami. 

*W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe i nie obowiązują sztywne 
zasady. Możecie zaśpiewać z podkładem albo z własnym akompaniamentem.  

*Nagrania mogą być zrobione telefonem i przesłaneemailem, przyniesione na  
nośniku pendrive lub wrzucone na you tube i przesłane poprzez link. 
 
*Nagranie wraz z kartę zgłoszenia i zgodami można przesyłać do 18 grudnia 
2020r. 

*Dla zwycięzców świąteczna nagroda!:-) 

 



 

SOWARDIAŃKI 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 

 
Regulamin konkursu 

1. Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa „Akademia Soward” w Częstochowie 

    ul. Legionów 23, 42-202Częstochowa 

2. Czas trwania  konkursu:  6.12.-18 .12.2020r. 

3. Cele konkursu: 

     -  kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

     -  wspieranie wychowania estetycznego dzieci i młodzieży poprzez formy     

        aktywności artystycznej, 

     -  rozbudzanie zainteresowań muzycznych, 

     -  rozwijanie własnej inwencji w interpretacji utworów 

4. Zasady uczestnictwa:  

     -  konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej Akademia Soward i ich rodzin, 

      -utwór może być wykonany przez jednego lub więcej uczestników, 

     -  uczestnicy konkursu wykonują jedną kolędę, pastorałkę  lub piosenkę o tematyce świątecznej do  

gotowego   podkładu  lub   własnego akompaniamentu. 

     - mile widziana świąteczna oprawa widoczna  podczas nagrania np. ubrana choinka, czapki mikołaja itd. 

     - nagranie należy dostarczyć do szkoły do 18 grudnia 2020r. na   sprawdzonym czytniku np. pendrive,  

przesłać w postaci  linku do strony youtube. 

     -  informacja o konkursie i regulamin został umieszczony na fb i stronie szkoły Akademia Soward 



     -  zgłoszenie do konkursu powinno być wypełnione czytelnie –karta zgłoszenia w załączniku 

     -  opiekun uczestników konkursu przynosi podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie   

        danych  osobowych, oświadczenie i wykorzystanie wizerunku wszystkich występujących 

 5.  Kryteria oceniania.  

      Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatorów konkursu. 

      Ocenie podlegają: 

       -  dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, 

       -  poprawność językowa, interpretacja,         

       -  ogólne wrażenie artystyczne 

       - świąteczna oprawa w tle 

 6.  Rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 19-22 grudnia i zostanie opublikowane na fb oraz stronie szkoły. 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody. Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa 

 powołana  przez organizatorów. 

7. Termin składania zgłoszeń: do 18 grudnia 2020r. na adres szkoły: Akademia Soward, Legionów 23,  

     42-202 Częstochow  lub na adres  mailowy:  ahacus@soward.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 

 

I. Imię i nazwisko uczestników konkursu, klasa, wiek 
 

………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………….………….…………………… 

……………………………………………………………….……………………….…………………… 

Opiekun……………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Tytuł utworu 
 

 ……………………………………………………………….………………………….………………… 

 

    III. Telefon kontaktowy:  

………………………………………………………………………………………………..….………… 

 

    IV. Forma dostarczenia utworu ( link, pendrive, płyta) 

      
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób nieletnich 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………… 
 
          (imię i nazwisko dziecka) 
 
 
w celach organizacyjnych, związanych z organizacją konkursu: SOWARDIAŃKIKONKURS ŚWIĄTECZNY. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że zostałam/em 
poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania, usuwania. 

Częstochowa,                            

..........................            ................................... 
miejscowość, data                                czytelny podpisrodzica/opiekuna prawnego 

 
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ……………………………………… 
 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w celach związanych z organizacją konkursu: SOWARDIAŃKIKONKURS ŚWIĄTECZNY 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz, że zostałam/em 
poinformowany, że wizerunek mojego dziecka może być publikowany na stronie internetowej, mediach 
społecznościowych Administrowanych przez upoważnionego pracownika Fundacji, ulotkach, filmach, w 
mediach lokalnych i innych materiałach promujących działalność Administratora.  
Zostałam/em również poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 
Częstochowa,                            

..................................          ................................... 
miejscowość, data                                     czytelny    podpisrodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja z siedzibą w Częstochowie, ul. Kolarska 10 G, 
42-221 Częstochowa, prowadzącą Szkołę Podstawową Akademia Soward w Częstochowie. Kontakt z inspektorem ochrony 
danych jest możliwy pod adresem:iodo@soward.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją 
konkursu. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów).Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicydo przetwarzania 
danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe 
będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na 
przetwarzanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

mailto:iodo@soward.eu


Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób pełnoletnich 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, związanych z 
organizacją konkursu: SOWARDIAŃKIKONKURS ŚWIĄTECZNY. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do 
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania, usuwania. 
Częstochowa,                            

..........................                       ................................... 
miejscowość, data                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianiemojego wizerunku w celach związanych z organizacją konkursu: 
SOWARDIAŃKIKONKURS ŚWIĄTECZNY 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz, że zostałam/em 
poinformowany, że wizerunek może być publikowany na stronie internetowej, mediach społecznościowych 
Administrowanych przez upoważnionego pracownika Fundacji, ulotkach, filmach, w mediach lokalnych i 
innych materiałach promujących działalność Administratora.  
Zostałam/em również poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 
Częstochowa,                            

..................................                                     ................................... 
miejscowość, data                                     czytelny    podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja z siedzibą w Częstochowie, ul. Kolarska 10 G, 
42-221 Częstochowa, prowadzącą Szkołę Podstawową Akademia Soward w Częstochowie. Kontakt z inspektorem ochrony 
danych jest możliwy pod adresem:iodo@soward.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją 
konkursu. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów).Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicydo przetwarzania 
danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe 
będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na 
przetwarzanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  
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