XVI MIEJSKI FESTIWAL
PIOSENKI ANGIELSKIEJ
”TOP SONGS”
Język angielski jest podstawowym narzędziem komunikacji na całym świecie.
Młodzież doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nie ma potrzeby jej tego przypominać.
Piosenka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów doskonalenia języka angielskiego.
Zainteresowanie śpiewaniem i słuchaniem piosenek angielskich jest bardzo popularne wśród
dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.
Uczestnicy:
Uczniowie z trzech szkół podstawowych miasta Lubartów.
Konkurs przeprowadzany jest dla solistów, w 3 kategoriach wiekowych:




klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII

Ponadto w każdej z kategorii wiekowych jest przyznawane wyróżnienie honorowe „ZŁOTY
DYSK”

REGULAMIN
XVI MIEJSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ „TOP SONGS”
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.
Osoby odpowiedzialne za organizację: Jolanta Antos, Małgorzata Boguszewicz, Bożena
Stępień, Ilona Wójtowicz.
Cele Festiwalu:









rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży;
promocja młodych wykonawców w dziedzinie językowej i wokalnej;
wyłonienie utalentowanej grupy dzieci i młodzieży;
rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych
wśród dzieci i młodzieży naszego miasta;
tworzenie autorskich tekstów i muzyki w języku angielskim;
kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
integracja środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego i samorządowego;
promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Uczestnicy:
Soliści spośród uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych miasta Lubartów
Kategorie:
I kategoria - soliści z klas I-III,
II kategoria - soliści z klas IV-VI,
III kategoria – soliści, klasy VII-VIII.

Warunki udziału w Festiwalu:
1. XVI Miejski Festiwal Piosenki Angielskiej „Top songs” będzie przeprowadzony w formie
zdalnej.
2. Każda ze szkół organizuje wewnętrzne eliminacje do etapu miejskiego i decyduje
o sposobie ich przeprowadzenia. Występy wytypowanych uczniów nagrane w formacie mp4
– z obrazem- należy dostarczyć na dowolnym nośniku (CD lub pendrive) do sekretariatu
Szkoły Podstawowej nr4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, do 27 maja 2022 roku.
Nośniki z nagraniami zostaną zwrócone do szkół po ogłoszeniu wyników.

3. Ocenie podlegać będą wyłącznie występy solistów.
4. W nagraniu uczeń powinien podać imię i nazwisko, klasę oraz tytuł prezentowanego
utworu.
5. Każdy wykonawca biorący udział w Festiwalu prezentuje jedną piosenkę w języku
angielskim śpiewając: a’capella, z towarzyszeniem dowolnego instrumentu lub z podkładem
muzycznym. Dopuszczalna jest własna twórczość.
6. Warunkiem udziału w Festiwalu jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz
dostarczenie jej do Sekretariatu szkoły.
7. Prezentację elektroniczną uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez
Organizatorów.
8. Jury będzie oceniać dobór repertuaru, pomysłową interpretację utworów, ciekawą
aranżację, walory wokalne wykonawców oraz ogólny wyraz artystyczny.
9. Najciekawsza osobowość Festiwalu w każdej kategorii zostanie uhonorowana Złotym
Dyskiem 2022.
10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 10 czerwca 2022 roku na stronie Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.
11. Po ogłoszeniu wyników nagrody i dyplomy dla laureatów i uczestników festiwalu będą
przekazane osobom upoważnionym przez szkoły do ich odbioru, a następnie wręczone
laureatom w ich własnej placówce.
12. W kwestiach spornych lub w sprawach nie objętych regulaminem, decyzję podejmuje
Organizator.
Etapy festiwalu
1. Eliminacje wstępne:
Poszczególne szkoły przeprowadzają eliminacje wstępne na swoim terenie i wyłaniają
kandydatów do kolejnego etapu.
2. Etap finałowy - miejski.
Do etapu miejskiego należy zakwalifikować wskazaną maksymalną liczbę uczestników
z poszczególnych szkół:
 SP1 - 5 uczestników z klas I- III, 5 z klas IV- VI i 5 uczniów z klas VII-VIII;
 SP3 - 5 uczestników z klas I-III, 5 z klas IV-VI i 5 uczniów z klas VII-VIII
 SP4 - 4 uczestników z klas I-III, 4 z klas IV-VI i 4 uczniów z klas VII-VIII;

Kryteria oceny i nagrody
Komisja festiwalowa będzie zwracać uwagę na:
- dobór repertuaru dopasowany do wieku uczestnika i jego umiejętności oraz warunków głosowych,
- własna interpretacja piosenki,

- poprawność wykonania pod względem językowym,
- ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej,
- strój/rekwizyty dopasowane do wykonywanego utworu,
- wykorzystanie instrumentów muzycznych jako akompaniamentu.
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach
oraz wyróżnienia honorowe - „Złoty Dysk” w każdej z kategorii.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe podziękowania oraz drobne upominki.
Adres kontaktowy:
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Pawła II w Lubartowie
21-100 Lubartów
ul. Kosmonautów 11

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

na XVI Miejski Festiwal Piosenki Angielskiej „TOP SONGS”
1. Imię i nazwisko solisty:
...................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:
...................................................................................................................
3. Nazwa szkoły:
..........................................................................................................................................
4. Kategoria wiekowa wykonawcy:
...................................................................................................................................................
5. Repertuar:
a) tytuł utworu:
....................................................................................................................................................
b) oryginalny wykonawca / zespół:
....................................................................................................................................................
6. Rodzaj akompaniamentu:
....................................................................................................................................................
7. Adres kontaktowy, nr telefonu:
.....................................................................................................................................................

................................
Data

...............................................................
Podpis osoby zgłaszającej

PROSIMY O WPISYWANIE DANYCH DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik nr 2
Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka)
na przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach
Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „TOP SONGS”
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu.
Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie mającymi wpływu na
możliwość uczestnictwa w festiwalu.

□ Wyrażam zgodę na uczestnictwo, mojego dziecka ……………………………………
(imię i nazwisko dziecka) w Festiwalu, w tym na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do jego organizacji oraz przeprowadzenia.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:
□ Regulaminem Festiwalu i akceptuję jego warunki,
□ Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
□ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasy,
szkoły mojego dziecka za pośrednictwem strony internetowej szkoły:
www.sp4lubartow.pl
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach
związanych z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie
wizerunku na stronie internetowej szkoły: www.sp4lubartow.pl oraz w lokalnych
mediach.
……………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………..
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Festiwalu)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana o sposobie
i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka
gromadzonych w związku z organizowanym XVI Miejskim Festiwalem
Piosenki Angielskiej „Top songs”, a także o przysługujących Pani/Panu
prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
Festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, dane
adresowe: ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: e-mail:
sp4@umlubartow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa)
przekazane w formularzu zgłoszeniowym przez nauczyciela / opiekuna / rodzica będą
przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, przeprowadzenia oraz promocji Festiwalu.
Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane w
celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania
wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach
społecznościowych.
5) Podanie danych osobowych przetwarzanych na
podstawie
zgody
jest
dobrowolne. Ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie.
Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo
w Festiwalu. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę
można cofnąć za pomocą pisma do administratora danych osobowych z żądaniem
wstrzymania przetwarzania danych osobowych.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Burmistrz
Miasta Lubartów.
7) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie trafią poza EOG.
8) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie będą podlegać automatycznym
sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
9) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji
Festiwalu, a następnie w celu archiwalnym przez okres 5 lat. W przypadku danych
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu
zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych,
które przetwarzane będą na podstawie zgody;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

