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REGULAMIN  

III POWIATOWEGO KONKURSU WOKALNO-MUZYCZNEGO 

POPULARYZUJĄCEGO TWÓRCZOŚĆ ZESPOŁU „PECTUS 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Bobowej pod patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego.  

Konkurs odbędzie się 15 maja 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej. 

1. Idea i tematyka konkursu 

Przesłaniem konkursu jest propagowanie muzyki grupy PECTUS, której członkowie, 

bracia Szczepanik, pochodzą z nieodległych Bogoniowic i są doskonale znani lokalnej 

społeczności. 

Lider i założyciel tej grupy – Tomasz Szczepanik jest absolwentem Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej. Już będąc uczniem wykazywał wyjątkowy talent wokalny 

i muzyczny. Angażował się w wiele przedsięwzięć o charakterze artystycznym 

organizowanych przez szkołę. 

Do dziś utrzymuje z nami kontakt, bywając tutaj przy ważniejszych okazjach. 

W szkole funkcjonuje fan club grupy Pectus.  

 

2. Cele konkursu:  

- wzmacnianie więzi z absolwentami naszej szkoły 

- kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości 

- popularyzowanie twórczości zespołu „PECTUS” 

- rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych wśród młodzieży 

- popularyzowanie polskich utworów muzycznych  

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

3. Opis konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych wraz z klasami 

gimnazjalnymi,  dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gorlickiego, 

powiatów ościennych oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej. W 

konkursie mogą wziąć udział uczniowie tworzący zespoły międzyszkolne. Uczniowie 

chcący wziąć udział w konkursie zgłaszani są przez nauczycieli swoich szkół, lub 

przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 

4. Wykonywanie utworów może odbywać się:   

a) soliści: 

- a capella;   



- przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy 

zgłoszeniu), jednakże akompaniator nie jest traktowany jako uczestnik konkursu. 

- przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy 

dostarczyć do Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej min. 1 tydzień przed 

przesłuchaniami). 

UWAGA! Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego 

pliku Mp3. 

b) zespoły (2 – 5 osób): 

-  a capella;   

- przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy 

zgłoszeniu), 

 - przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy 

dostarczyć do Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej min. 1 tydzień przed 

przesłuchaniami). 

UWAGA! Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego 

pliku Mp3. 

 

 

Występy uczniów oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzje 

Komisji Konkursowej są ostateczne. Nagrodzone zostaną najlepsze występy we 

wszystkich kategoriach 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia. Wręczenie nagród i dyplomów 

oraz koncert laureatów odbędzie się 16 maja 2019 o godz. 1000 podczas uroczystej gali 

z udziałem członków zespołu PECTUS. Po finałowym występie zespół wręczy 

specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie ich piosenki. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów na dołączonej karcie 

zgłoszenia (zał. nr 1) do dnia 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w sekretariacie Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej lub faxem 18 351 40 31 

Zgłoszenie uczniów na karcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wymaga 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), zwanego RODO lub rozporządzeniem 2016/679, 

w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, 

wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora.  

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do nauczyciela 

odpowiedzialnego za organizację konkursu – p. Piotra Ptaszkowskiego tel. 513158148. 

 

 

 



5.  Ochrona danych osobowych  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana, 

dziecka/podopiecznego jest Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława 

Wyspiańskiego w Bobowej ul. Grunwaldzka 10, 33-350 Bobowa,  

tel. 0 18  35 14 031,e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl  

2) Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 

3) Powołano inspektora danych osobowych, z którym w celu realizacji swoich praw 

wynikających z RODO, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@powiatgorlicki.pl.  

4) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatora 

konkursu (załącznik nr 2). 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie. 

6) Uczestnik konkursu i opiekun zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska 

w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

7) Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. będą zbierali od 

uczestników następujące dane: 

• imię i nazwisko, 

• wiek, 

• adres korespondencyjny, 

• adres e-mail, 

• numer telefonu, 

• nazwa szkoły/placówki, klasy, 

• imię i nazwisko opiekuna, 

• adres e-mail oraz telefon opiekuna, 

• dane szkoły: pełna nazwa, adres, telefon, e- mail, imię i nazwisko dyrektora. 

8) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub uzupełnienia usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

wycofaniem. 

9) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10) Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. oświadczają, iż dane 

uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

11) Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

12) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji działań w ramach konkursu. 



 (zał. nr 1) 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Do III Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego Popularyzującego Twórczość 

Zespołu „PECTUS”  dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

gorlickiego, powiatów ościennych oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 

w Bobowej,  organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych 15 maja 2019 roku 

(środa) o godz. 13:00. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją 

Regulaminu Konkursu. Formularz należy dostarczyć do 6 maja 2019 roku do 

sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej lub przesłać faxem 18 351 40 

31 

Wykonawca i tytuł prezentowanego utworu w oryginale  

…………………………………………………………………………………….………

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

Kategoria (imię i nazwisko ucznia/uczniów): 

SOLO: 

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

ZESPÓŁ: 

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

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

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

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

Adres szkoły: 

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

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

Opiekun: 

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

 

Potrzeby techniczne:  

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

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis osoby delegującej 



(zał. nr 2) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

Ja, niżej podpisany/a 

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

zamieszkały/a 

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

……wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: 

Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej ul. Grunwaldzka 10, 33-

350 Bobowa, tel. 18  35 14 031,e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl  

 moich danych osobowych (w przypadku uczestników pełnoletnich)  

 danych osobowych mojego dziecka (w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic wpisuje 

poniżej imię i nazwisko swojego dziecka) 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko swojego dziecka uczestnika niepełnoletniego) 

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz informowania (także w mediach) 

o wynikach konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), uzyskiwanych w 

ramach wydarzenia – III Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny Popularyzujący Twórczość 

Zespołu „PECTUS” 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału uczestnika 

w konkursie.  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a 

zgody udzielam w pełni świadomie. 

 ………………….……………………………………  

(data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego  

lub rodzica uczestnika niepełnoletniego)  

https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus


 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika 

Ja, niżej podpisany/a 

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

zamieszkały/a 

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

…… wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: 

Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej ul. Grunwaldzka 10, 33-

350 Bobowa, tel. 18  35 14 031,e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl 

 moich danych osobowych (w przypadku uczestników pełnoletnich) 

 

 danych osobowych mojego dziecka (w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic wpisuje 

poniżej imię i nazwisko swojego dziecka) 
…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko swojego dziecka uczestnika niepełnoletniego) 

w postaci wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), w celu publikacji ich 

w różnych formach w Internecie, na stronach internetowych i portalach społecznościowych 

Organizatora oraz organu prowadzącego Szkołę - Powiatu Gorlickiego, slajdach, prezentacjach 

multimedialnych, broszurach (raporty, ulotki, podręczniki, inne materiały edukacyjne), gablotach, 

witrynach, kronice oraz innych materiałach promocyjnych związanych z działalnością 

Organizatora, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora, jak i przy ich 

udziale zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), utrwalanych w ramach wydarzenia – III 

Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny Popularyzujący Twórczość Zespołu „PECTUS” . 

 Dla potrzeb Konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe 

i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji 

i reklamy – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.  

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz 

została wyrażona dobrowolnie.  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, 

a zgody udzielam w pełni świadomie. 

 ………………….…………………………………… 

 (data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

lub rodzica uczestnika niepełnoletniego) 

mailto:sekretariat@zsz.bobowa.pl
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus


 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów 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,  Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych 

Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Organizator III Powiatowego Konkursu Wokalno-

Muzycznego Popularyzującego Twórczość Zespołu „PECTUS” - Zespół Szkół Zawodowych 

im Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej ul. Grunwaldzka 10, 33-350 Bobowa, tel. 

183514031,e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl.  

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym w celu realizacji swoich 

praw wynikających z RODO, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@powiatgorlicki.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia III 

Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego Popularyzującego Twórczość Zespołu 

„PECTUS” oraz informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, na podstawie 

udzielonej zgody zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zakres gromadzonych danych to imię 

i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, nazwa 

szkoły/placówki, klasy, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon opiekuna, dane szkoły: 

pełna nazwa, adres, telefon, e- mail, imię i nazwisko dyrektora, krótka informacja 

o uczestniku. 

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celu publikacji ich na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora oraz Organu 

Prowadzącego, slajdach, prezentacjach multimedialnych, broszurach (raporty, ulotki, 

podręczniki, inne materiały edukacyjne), gablotach, witrynach oraz innych materiałach 

promocyjnych związanych z działalnością Organizatora, w tym podczas wydarzeń 

organizowanych przez Organizatora, jak i przy ich udziale na podstawie udzielonej zgody, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wizerunkowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji działań w ramach konkursu lub do momentu wycofania zgody, a po 

ich zakończeniu przez okres wskazany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane do momentu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dziecka/podopiecznego narusza w zależności od celu przetwarzania przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

12. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
mailto:sekretariat@zsz.bobowa.pl
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus
https://sites.google.com/a/zsz.bobowa.pl/zsz-bobowa-beta2/aktualnosci/iipowiatowykonkurswokalno-muzycznypopularyzujacytworczosczespolupectus

