Regulamin konkursu muzycznego pt. „Opracowanie
muzyczne wybranego utworu Wojciecha
Kętrzyńskiego”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie muzycznym „Opracowanie muzyczne wybranego utworu Wojciecha
Kętrzyńskiego”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Giżycku.
§ 2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. rozwijanie zainteresowania Wojciechem Kętrzyńskim jako postacią historyczną i
patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku,
b. pielęgnowanie i utrwalanie pamięci o patronie i wiedzy o nim,
c. popularyzacja wiedzy i świadomości o Wojciechu Kętrzyńskim jako bojowniku o
polskość Mazur,
d. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych i
średnich powiatu giżyckiego,
e. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
f. kształtowanie wrażliwości estetycznej, promocja działalności muzycznej.
§ 3.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. Temat pracy konkursowej – prace mają być muzycznym ujęciem, artystyczną
wizją, interpretacją, dowolnie wybranego utworu poetyckiego autorstwa Wojciecha
Kętrzyńskiego, patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.
b. Opracowania powinny uwzględniać minimum 16 wersów utworu poetyckiego i
trwać nie dłużej niż 3min.
c. Forma i technika – opracowania wokalne a capella lub z akompaniamentem , solo
lub wielogłosowe
d. udziału w „Konkursie” nie mogą brać utwory prezentowane w innych konkursach
i ani będące plagiatem istniejących utworów muzycznych.
2. Do każdego pliku muzycznego należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Zgłoszenie utworu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Utwory konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 10.02. 2021 roku
Pliki na adres skrzynki mailowej I LO : lo1@gizycko.edu.pl
Pendrive na adres: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, ul. Traugutta I, 11-500
Giżycko lub złożyć w sekretariacie szkoły.
4. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu
powinny się znaleźć dopiski: „utwór na konkurs – „Opracowanie muzyczne
wybranego utworu Wojciecha Kętrzyńskiego” W wypadku nadsyłania zgłoszeń i
prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów
decyduje data stempla pocztowego.
5. Do utworu konkursowego powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść
zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
§ 5.
KOMISJA KONKURSOWA
Iwona Rosa- dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku,
Jarosław Czopiński – nauczyciel I LO w Giżycku
Anna Leczycka – nauczyciel I LO w Giżycku
§ 6.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. walory artystyczne, m.in. związek muzyki z treścią, nastrój utworu, dykcja,
poprawna intonacja, harmonia, ogólny wyraz artystyczny
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który
podpiszą członkowie Komisji.
3.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 30
kwietnia 2021r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników
Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej I Liceum.
§ 7.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i
wykonania/odtworzenia nagrodzonych utworów .

2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę o wartości 400zł.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie
prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił
wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
4.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
§ 8.
EKSPOZYCJA OSIĄGNIĘĆ
1. Opracowania muzyczne laureatów Konkursu zostaną odtworzone podczas
uroczystości wręczenia nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych
utworów.
§ 9.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest I Liceum
Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e 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).
3. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody tj. art. 6 ust.1 lit. a 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).
4. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
- dostępu i uzyskania informacji o przetwarzaniu (na zasadach określonych w art. 15
RODO);
- sprostowania danych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
- żądania usunięcia dotyczących jej danych (na zasadach określonych w art. 17
RODO); - żądania ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18
RODO);
- prawo do przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21
RODO) - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej
cofnięciem;
- prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są na stronie
internetowej szkoły, w zakładce RODO.

Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
organizatora konkursu;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku;

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA:……………………………………………..................
2. KLASA:………………………………………………………………….....................
3. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………….................................
..
…………………………………………………………………….................................
..
…………………………………………………………………….................................
..
4. ADRES E MAIL …………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW
AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU
Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel
ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka
………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej
– zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………….
klasa: …………, do konkursu muzycznego pn. „Opracowanie muzyczne wiersza
Wojciecha Kętrzyńskiego”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego (zwanego
dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie
podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym
zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za
granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa
autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że
utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i
przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw
osób trzecich.

............…………………………..
(data i podpis - przedstawiciel ustawowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

............…………………………..
(data i podpis Organizatora)

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/ana:……………………………………………………………………
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka
…………………………..................
Ucznia/uczennicy klasy ..........................w
szkole...............................................................................
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego oraz zezwalam na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i
wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Opracowanie muzyczne do
wiersza Wojciecha Kętrzyńskiego”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku (zwane dalej Organizatorem) dla szkół
podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i
promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego,
utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie na stronach internetowych I Liceum Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
2. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych
dziecka/podopiecznego.
3. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego
dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania.
4. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni
go akceptuję.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu

