
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ                                      

I PATRIOTYCZNEJ 2022 
 

 

 

HONOTOWY PATRONAT  

Koło 10 Pułku Strzelców Konnych 

Burmistrz Miasta Łańcuta 

 

ORGANIZARTOR 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. 

 

CELE KONKURSU: 

- Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów. 

- Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno – instrumentalnych. 

- Pobudzanie zainteresowania pieśnią żołnierską i patriotyczną oraz kultywowanie tradycji 

śpiewania. 

 

KATEGORIE: 

 

Uczestnicy występują w czterech  kategoriach: 

I. Soliści : klasy I-IV 

II. Soliści : klasy V-VIII 

III. Zespoły : klasy I-IV 

IV. Zespoły : klasy V-VIII 

 

REGULAMIN: 

a) Każdy solista lub zespół prezentuje jeden utwór. 

b) Utwór nie może trwać dłużej niż 6 minut. 

c) Zespół nie może liczyć więcej niż 5 osób. 

d) Szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 uczestniku/zespole w każdej kategorii 

wiekowej. 

e) Jury oceniać będzie : 

*dobór repertuaru, * intonację, emisję głosu, dykcję * ogólny wyraz artystyczny 

g) Akompaniament do utworów muzycznych może być z płyty CD ( audio lub mp3) lub     

grany na żywo ( instrumenty we własnym zakresie), 

h) Kolejność występów ustala organizator. 

i) Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a każdy uczestnik otrzyma dyplom za 

udział. 

j) Powołane przez Organizatorów jury może przyznać: 

- nagrody w poszczególnych kategoriach, 

- wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

k) Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych SP nr 3  

w Łańcucie informacji osobowych zawartych w formularzu oraz zdjęć zrobionych 

podczas Konkursu. 

l) Każdy uczestnik pokrywa swoje koszty podróży. 

m) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

n) nagrody i dyplomy do odbioru tylko w dniu konkursu. 

 

 



TERMIN ZGŁOSZENIA  

Kartę zgłoszenia w terminie do 11.04.2022 r. należy przesłać pocztą, faksem lub 

dostarczyć osobiście do : 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

Ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut 

Tel./fax 17 225 24 34  

Tel.kom. 515 122 281 

Zgłoszenia można przesłać także na e-mail na adres: sp3lancut@poczta.onet.pl 

Przesłuchania i finał konkursu odbędzie się 11.05.2022r. w Miejskim Domu Kultury                

w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 37-100 Łańcut. Początek godz. 9.00. 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU : 

Magdalena Słowik-Przypaśniak 

Joanna Falger  
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                      Szkoła Podstawowa nr 3  

                                    im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

                                          ul. 29 Listopada 21, 37 - 100 Łańcut 

                                                                   tel./fax 017 225 24 34  tel. 515 122 281  

 

 

  
KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU 

„PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ” 

 
1. Imię i nazwisko/ Imiona i nazwiska uczestników konkursu: 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Dane kontaktowe szkoły ( adres, telefon, e-mail) : 

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

      3.  Kategoria: soliści/zespoły* 

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

3. Imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna: 

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

4. Tytuł prezentowanego utworu: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

 

      Podpisy opiekunów uczestników: 

     ………………………………….. 

     ………………………………….. 

    …………………………………… 

 właściwe podkreślić  

 

 

 

 

 ………………………….                                              ……………………………… 
                  Miejscowość i data                                                                        Podpis zgłaszającego opiekuna  



 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „ Piosenki Żołnierskiej                     

i Patriotycznej” i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883             

z 1997 roku), przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łańcucie.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb konkursu.  

 

 

 

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

      Miejscowość i data                                           Podpis rodziców/ prawnych opiekunów  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

       ul. 29 Listopada 21; 37-100 Łańcut 

(017) 2252434 

sp3lancut@poczta.onet.pl 

www.sp3.elancut. pl 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą 

przy ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut.  

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych –Konrad Krupa , tel. 665 893 252, e-mail ,iod@um-lancut.pl 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku 

Strzelców Konnych w Łańcucie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r, 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,              

a pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez 

rozpoznania. 
 

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

                                                                                                  Podpisy rodziców/opiekuna prawnego 
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