
 

 

REGULAMIN  KONKURSU  

NA  STWORZENIE  HYMNU  SZKOŁŁY  PODSTAWOWEJ  W  DYWITACH 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Dywitach. 

II. Cel konkursu 

1. Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem szkoły - pierwszy etap konkursu. 

2. Wybranie najlepszej muzyki do zwycięskiego tekstu - drugi etap konkursu. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział: uczniowie, rodzice, nauczyciele, rodziny. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów). 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Szkoły Podstawowej w Dywitach. 



6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

7. Konkurs składa sie z dwóch etapów: 

- pierwszy - dotyczy wyłonienia najlepszego tekstu, który stanie się hymnem szkoły, 

- drugi - dotyczy wybrania najlepszej muzyki do zwycięskiego tekstu. 

8. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie na jednym etapie lub na obu.  

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

Pierwszy etap konkursu - wybór tekstu. 

1. Tematyka hymnu Szkoły Podstawowej w Dywitach powinna nawiązywać do patrona, regionu 

lub profilu szkoły. 

2. Hymn powinien zawierać 2 zwrotki lub 3 zwrotki i refren. 

3. Prace konkursowe należy przekazywać w formie papierowej. 

4. Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór.  

5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora lub nazwisko 

rodziny. 

6. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić do konkursu tekst samodzielnie zredagowany i nigdzie 

wcześniej niepublikowany. 

Drugi etap konkursu - wybór muzyki do wcześśniej ułłożżonego tekstu. 

1. Po rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu i wyłonieniu tekstu hymnu uczestnicy 

drugiego etapu układają do niego linię melodyczną. Tekst hymnu będzie opublikowany na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dywitach na początku lutego. 

2. Prace konkursowe należy przekazywać w formie zapisu linii melodycznej oraz nagrania audio 

zawierającego odśpiewanie hymnu (tekst i muzyka).  

3. Każdy autor może zgłosić tylko jedną melodię. 

4. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora lub nazwisko 

rodziny. 

5. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić do konkursu utwór samodzielnie skomponowany i nigdzie 

wcześniej niepublikowany. 



V. Miejsce i termin skłładania prac konkursowych 

Pierwszy etap konkursu - wybór tekstu. 

1. Prace należy składać do dnia 18.01.2019r. do sekretariatu szkoły. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

publikowania wybranego(ych) tekstu(ów). 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Wraz z pracą należy dostarczyć dołączone do regulaminu w formie załączników: klauzulę 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i  klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

6. Istnieje możliwość wprowadzenia drobnych zmian w tekście wynikających z budowy linii 

melodycznej. 

Drugi etap konkursu - wybór muzyki do wcześśniej ułłożżonego tekstu. 

1. Prace należy składać do dnia 31 marca 2019r. do sekretariatu szkoły. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie zwraca przekazanego zapisu linii melodycznej ani nagrania audio i 

jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) utworu(ów). 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Wraz z pracą należy dostarczyć dołączone do regulaminu w formie załączników: klauzulę 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i  klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

Projekty oceniane bęędąą zgodnie z nastęępująącymi kryteriami: 

Pierwszy etap konkursu - wybór tekstu. 

1) Zgodność treści z tematem. 

2) Atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu. 

3) Nawiązanie do patrona szkoły, regionu lub profilu szkoły. 



4) Zaprezentowanie charakteru szkoły. 

5) Walory artystyczne. 

6) Poprawność merytoryczna i językowa. 

Drugi etap konkursu - wybór muzyki do wcześśniej ułłożżonego tekstu. 

1) Oryginalność muzyki (muzyka nie może być kopią innych utworów). 

2) Utwór dostarczony w formie zapisu nutowego i nagrania audio (muzyka i tekst). 

3) Poprawność zapisu nutowego. Podczas zapisywania utworu można skorzystać z pomocy 

fachowców. 

4) Melodia spójna z tekstem. 

VII. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. 2 uczniów 

2. 2 rodziców 

3. 2 nauczycieli 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dywitach 

VIII. Rozstrzygnięęcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 

konkursu: 

- w styczniu 2019 r. na pierwszym etapie 

- w kwietniu 2019 r. na drugim etapie. 

2. Za udział w konkursie przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe, które będą wręczone na 

apelu kończącym rok szkolny 2018/2019. 

 

 

 



 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, moich*/dziecka*       
……………………………………., w tym mojego*/jego imienia i nazwiska oraz danych         
ujawniających mój*/jego* wizerunek w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie na             
stworzenie hymnu Szkoły Podstawowej w Dywitach organizowanym przez Szkołę Podstawową          
im. Marii Zientary - Malewskiej z oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach 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) 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie na stworzenie hymnu Szkoły Podstawowej w Dywitach             
organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Zientary - Malewskiej z Oddziałami           
Dwujęzycznymi w Dywitach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego*/mojego         
dziecka* ……………………………..  w (literą X zaznaczyć właściwe) :  

□ publikacjach na stronie internetowej Szkoły,  

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ kronice szkolnej,  

□ gablotach,  

□ tablicach ściennych, 

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych 

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).  

…………………………………………... 



(data, podpis) 

 

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 Podstawowa im. Marii Zientary - Malewskiej z            
Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach (adres: ul, Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity adres           
e-mail: spdywity@o2.pl,  numer telefonu: 895120126).  

2.W Szkole Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej z Oddziałąmi Dwujęzycznymi w            
Dywitach powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski, adres          
e-mail: inspektor@cbi24.pl , tel. 576 668 007). 

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizowania przez szkołę w/w konkursu. 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, gablocie lub            
tablicy ściennej (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 udziałem w w/w konkursie znajduje podstawę w             
zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której            
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dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni             
dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


