
 

 
 

 

 

Regulamin X Międzywojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Angielskiej 

 

§1 

Organizatorzy 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie 

oraz  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie 

 
 

§2 

 Patronat 
Radio Leliwa, Echo dnia 

STOWARZYSZENIE ZIEMI ZAKLIKOWSKIEJ IM. ANNY NAGÓRSKIEJ 
 

§3   

Czas i miejsce 
1. Warsztaty wokalne od marca do czerwca 2020 są pierwszą formą przygotowania się do 

festiwalu. Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy przesłać do 29 luty 2020 roku 

pocztą lub na e-mail podany w punkcie 2 (załącznik nr 1 do regulaminu). Zajęcia 

warsztatowe mają ograniczoną liczbę uczestników i decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. I etap festiwalu będzie polegać na wyłonieniu uczestników na podstawie nadesłanych  

plików nagrań w wybranych formatach plików (mp3, wave, wav, m4a) na adres email: 

zaklikow@onet.eu do dnia 31.05.2020 roku. Do pliku należy dołączyć kartę uczestnika 

(załącznik nr 2 do regulaminu). 
3. Jury festiwalowe dokona wyboru uczestników festiwalu do dnia 07.06.2020 roku na 

podstawie nadesłanych plików wraz z pełną i prawidłowo wypełnioną kartą uczestnika. 

    Lista osób wyłonionych w  tym etapie eliminacji i zakwalifikowanych do  etapu 

przesłuchań ukaże się w dniu 10.06.2020 roku. Zostanie ona zamieszczona na stronie: 

zsozaklikow.szkolna.net  ZSO Zaklików oraz GOK Zaklików www.zaklikow.naszgok.pl. 

Przesłuchania tego etapu festiwalu odbywać się będą 19.06.2020 na zamku w Zaklikowie 

ul. Nadbrzeżna. W dniu 20.06.2020 roku odbędzie się koncert laureatów X edycji 

festiwalu. 
 

§4 
Cele i zadania 

Popularyzacja śpiewu w języku obcym wśród dzieci i młodzieży. 
Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki. 
Ukierunkowywanie ich postaw na bycie na co dzień ze śpiewem i kulturą. 

Uświadamianie młodzieży o możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny 

bez nałogów.   

§5    
Założenia programowe 

1. Uczestnicy I etapu przygotowują jeden dowolny utwór w języku angielskim. 

2. Uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zgłaszają tylko instytucje 
publiczne. 

3. W dniu festiwalu uczestnicy zgłaszają się z podkładem muzycznym na płytach CD. 

/zalecana kopia na drugim nośniku – pendrive/. 



4. Nie ma możliwości zmiany utworu w dniu przesłuchań festiwalowych. 

5. Przesłuchania festiwalowe odbywają się na podstawie decyzji jury, która jest 

nieodwołalna. Jury wyłania uczestników w II etapie na podstawie przesłanych 

formatów plików. 
6. Każda instytucja publiczna, delegująca uczestników ma prawo zgłoszenia 

maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej. (W sytuacji dużej liczby 

zainteresowanych   instytucja delegująca   zobowiązana jest przeprowadzić u siebie 

eliminacje wewnętrzne w celu wyłonienia 2  uczestników festiwalu). 
 

Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe: 

  I kategoria - dzieci z klas I - III szkoła podstawowa 

 II kategoria - dzieci z klas IV- VI szkoła podstawowa 
 III kategoria - młodzież  z klas VII - VIII sp i  gimnazjum klasy III 
 IV kategoria - młodzież z klas I - III szkoła średnia 

 

§6 
Kryteria oceny 

Dobór repertuaru, treść i charakter zgodne z założeniami regulaminu. 
Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika. 
Muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja. 

Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka, rekwizyty, niespodzianki sceniczne, 

ogólny wyraz artystyczny). 

§7    

Nagrody 
W poszczególnych kategoriach przewidziane są po trzy cenne nagrody regulaminowe. 
Laureaci zostaną wytypowani przez profesjonalne jury w dniu 19 czerwca 2020 roku. 

Nagrody ufundowane są przez  

Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe w Stalowej 

Woli, wydawnictwo językowe Oxford University Press. 
Laureaci trzech pierwszych miejsc czterech kategorii wiekowych wystąpią podczas koncertu 

w dniu 20.06.2020  roku w GOK w Zaklikowie. 

§8 

Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenia należy przesłać na adres email: zaklikow@onet.eu wraz z wypełnioną Kartą 

Uczestnika. 
2. Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej. 

3. Uczestnicy festiwalu zgłaszają się w dniu 19.06.2020 roku do godziny 10.00 na zamku w 

Zaklikowie ul. Nadbrzeżna  na podstawie listy kwalifikacyjnej. 

4. Zapisy regulaminu są ostateczne i organizatorzy nie będą odstępować od zapisów w nim 

zawartych. 

5. Zgłoszenia niepełne (brak podpisu rodzica lub instruktora na karcie uczestnika, brak 

pieczątki instytucji delegującej) lub brak karty zgłoszenia wraz z nadesłanym plikiem 

nagrania,  dyskwalifikują uczestników w etapie przesłuchań festiwalowych. 
6. Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne - koordynator festiwalu: 

    Wioletta Przywara, Bożena Balcerowska. 

7. Laureaci festiwalu zobowiązani są do odebrania nagród osobiście. Nagrody nie będą 

wysyłane.  

8. Organizatorzy zastrzegają, iż warsztaty wokalne odbędą się tylko w sytuacji uzyskania 

dotacji finansowej od instytucji wymienionych w §7. 
          
                                                                                               

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

   Dyrektor GOK w Zaklikowie                    Dyrektor ZSO w Zaklikowie 

 



                                           Zgłoszenie na warsztaty wokalne                                           (załącznik nr 1)                               
X Międzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej 

Zaklików 2020 
1. Imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia (wiek). 
..........................................................................................................................................  

2.  Kategoria konkursowa uczestnika zgodnie z regulaminem (kategoria szkolna) 

......................................................................................................................................... 
3.Adres korespondencyjny uczestnika 
…............................................................................................................................ .......... 
4. Instytucja delegująca (nazwa i pieczątka) 
  ............................................................................................................................. ............. 
5. Dane kontaktowe 
e- mail   .......................... 
telefon  ...........................                                                                                   
                                                                                                              
                   Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (Proszę zaznaczyć  poniżej) 

 wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko, klasa, szkoła) w 

celach informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie w sieci interenetowej 

(strona internetowa szkoły/Facebook) 

 wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko, klasa, szkoła)w 

celach informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie na terenie szkoły 

(gazetki ścienne, tablica informacyjna itp.) 

 wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka w zapisie techniki cyfrowej w celach 

informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie w sieci interenetowej (strona 

internetowa szkoły/Facebook) 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach informacyjnych i 

promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie na terenie szkoły (gazetki ścienne, tablica 

informacyjna itp.) 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną: 

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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą 

w Zaklikowie ul. Sandomierska 56, tel.: 158738409, mail: zsozaklikow@zaklikow.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO w Zaklikowie możliwy jest pod numerem tel. 

15 87838409 lub adresem email : zsozaklikow@zaklikow.pl 
3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 

2018 r., poz. 996 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1457) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i 

wychowawczych w placówce. 
4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okres 1 roku. 
5. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

           ............................................                                                                              .............................................................. 
                           Miejscowość , data                                                                                 Czytelny podpis rodzica/op iekuna 



                                                       Zgłoszenie  udziału                                           (załącznik nr 2)                               
w X Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej 

Zaklików 2020 
1. Imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia (wiek) 
 
.......................................................................................................................................... 

2.  Kategoria konkursowa uczestnika zgodnie z regulaminem (kategoria szkolna i wiek uczestnika ) 

......................................................................................................................................... 

 

3. Tytuł utworu.................................................................................... ............................ 
4.Adres korespondencyjny uczestnika 

 
…............................................................................................................................ .......... 
5. Instytucja delegująca (nazwa i pieczątka) 

 
  ................................................................................................................................... ....... 
6. Dane kontaktowe 
e- mail   .......................... 
telefon  ...........................                                                                                   
                   Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (Proszę zaznaczyć  poniżej) 

 wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko, klasa, szkoła) w 

celach informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie w sieci interenetowej 

(strona internetowa szkoły/Facebook) 

 wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko, klasa, szkoła)w 

celach informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie na terenie szkoły 

(gazetki ścienne, tablica informacyjna itp.) 

 wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka w zapisie techniki cyfrowej w celach 

informacyjnych i promocyjnych przez GOK i ZSO w Zaklikowie w sieci interenetowej (strona 

internetowa szkoły/Facebook) 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach informacyjnych i 

promocyjnych przez ZSO w Zaklikowie na terenie szkoły (gazetki ścienne, tablica 

informacyjna itp.) 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną: 

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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
informuję, że: 
8. Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą 

w Zaklikowie ul. Sandomierska 56, tel.: 158738409, mail: zsozaklikow@zaklikow.pl 
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO w Zaklikowie możliwy jest pod numerem tel. 

15 87838409 lub adresem email : zsozaklikow@zaklikow.pl 
10. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 

2018 r., poz. 996 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1457) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i 

wychowawczych w placówce. 
11. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okres 1 roku. 
12. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
13.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w.    
                                                                                                                                                                                 

..............................................................                                                            ........................................................... 
                  Miejscowość , data                                                                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna  


