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Regulamin VIII Warszawskiego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej  „ Raduje się 

serce…” 
LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić  

Uczniów szkół podstawowych  z Warszawy oraz województwa mazowieckiego do udziału w 

konkursie, który za cel obrał sobie kształtowanie postaw patriotycznych.  Jest to także hołd 

dla Patrona naszej szkoły- Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znany był ze swoich 

upodobań szczególnie do piosenek i pieśni wojskowych.  

Poza wykonawcami piosenki patriotycznej zapraszamy także recytatorów. 

1.Charakterystyka Konkursu  

Jest to konkurs wokalny i recytatorski kierowany  do uczniów szkół podstawowych  

z terenu Warszawy oraz województwa mazowieckiego. 

 

2.Organizatorzy Konkursu 

Organizatorem konkursu jest  LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1 przy wsparciu  Szkoły Muzycznej  

 I stopnia im. F. Chopina w Warszawie. 

1. Cele Konkursu: 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, a także uczczenie ważnych 

momentów na drodze do odzyskania  przez Polskę niepodległości.  Jest to także nawiązanie 

do Patrona szkoły, tradycji polskiego munduru poprzez kultywowanie tradycji śpiewania  

piosenek i pieśni wojskowych, a także poezji patriotycznej. Konkurs odbywa się w dwóch 

grupach wiekowych. 

Uczestnicy Konkursu 

Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: 

• szkoły podstawowe – klasy I - VI 

• szkoły podstawowe klasy VII – VIII  

W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne do 5 osób oraz chóry szkolne.  

W przypadku zespołu wokalnego, duetu i chóru organizator przewiduje nagrodę zbiorową dla 

wszystkich występujących z danego duetu, zespołu, chóru.  

 W przypadku zespołów, w których występują uczniowie klas młodszych i starszych szkoły 

podstawowej o kwalifikacji decyduje wiek najstarszego członka zespołu. 

2. Zasady konkursu: 

Tegoroczny Konkurs  odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przesłuchania w drugim 

etapie ze względów sanitarnych odbędą się w ściśle wyznaczonych godzinach  i bez udziału 

publiczności. 
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WAŻNE! 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO bardzo prosimy Opiekunów Uczniów o 

podpisanie i przesłanie zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz wizerunku w zakresie 

obsługi Konkursu (zał. Nr 3)  

 Jeśli chodzi o Uczestników prosimy o przesłanie lub dostarczenie w dniu przesłuchań   

wypełnionego przez rodziców/opiekunów Uczestników Konkursu załącznika nr 2 - zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 W przypadku braku podpisanej zgody, uczeń nie może wziąć udziału  

w przesłuchaniach. 

 

- Etap I konkursu przeprowadzają szkoły macierzyste, które w drodze eliminacji wyłaniają 

maksymalnie dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej w kategorii wokalnej ( czyli 

maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły) oraz dwóch uczestników 

 z każdej grupy wiekowej w kategorii recytacja (czyli maksymalnie 4 uczestników  

z danej szkoły)  a następnie  przesyłają drogą elektroniczną do organizatora wraz 

załącznikiem nr 1  na adres: konkurs.pilsudski@wp.pl.  

 

- Etap II odbędzie się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im, Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. 

Terminarz Konkursu:  

ETAP I- Zgłoszenia Uczestników czyli Kartę zgłoszeniową, czyli załącznik nr 1  prosimy 

przesyłać do 25 listopada  2022 roku na adres e-mailowy organizatora: 

konkurs.pilsudski@wp.pl .  

Pod ten adres prosimy kierować także wszelkie pytania dotyczące konkursu.  

Załączniki nr 2 i nr 3 prosimy dostarczyć w dniu przesłuchań. W wyjątkowych przypadkach 

udzielamy także informacji pod nr tel. 607590705 

ETAP II- Przesłuchania w drugim etapie odbędą się w środę 7. grudnia  2022 roku od 

godziny 12.00 w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Kowelska 1. 

6. Jury 

Występy Konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury. Oceniając występy weźmie pod 

uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną oraz wyraz artystyczny występu. Decyzja Jury 

jest ostateczna. 

7.Nagrody 

Nagrodami dla laureatów w konkursie są gry, książki i inne upominki. Wszyscy laureaci oraz 

ich opiekunowie otrzymują imienne podziękowania za udział w konkursie.  

mailto:konkurs.pilsudski@wp.pl
mailto:konkurs.pilsudski@wp.pl
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Załącznik nr 1                         KARTA ZGŁOSZENIOWA 

/kartę należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres 

konkurs.pilsudski@wp.pl 

Do 25 listopada  2022 roku/ 
UWAGA W przypadku wypełniania odręcznego prosimy o wypełnienie czytelnie. 

Pełna nazwa szkoły zgłaszającej kandydatów do VII Warszawskiego Konkursu Piosenki i 

Poezji Patriotycznej „Raduje się serce...” 

 

Dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail  

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego uczestników konkursu wraz z telefonem 

kontaktowym  

 

L.p. Imię i nazwisko 

uczestnika 

Wiek/ 

klasa 

Tytuł utworu, autor 

muzyki i tekstu 

Kategoria 

( recytacja/ śpiew) 

Rodzaj podkładu 

(mp3, 

akompaniament 

własny) 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 
     

8. 
     

 

mailto:konkurs.pilsudski@wp.pl
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Załącznik nr 2   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego 

 niepełnoletniego dziecka/ 

podopiecznego*………………………………………………………………………….. 

                                                                                                 Imię i nazwisko uczestnika 

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Kowelska 1, 03-432 w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku 

mojego dziecka/ podopiecznego * utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji i promocji festiwalu. 

2.  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3.  Dla potrzeb konkursu mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka/ podopiecznego * 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 nagrania filmowe z 

jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 

potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie działań szkoły.  

4.  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka/ 

podopiecznego * nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych.  

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział dziecka w VII Warszawskim Konkursie Piosenki i Poezji 

Patriotycznej  „Raduje się serce…” i oświadczam, że zapoznałam (em) się z Regulaminem Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zamieszczonych w formularzu 

zgłoszeniowym  

w celu udziału w konkursie oraz opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu  

w mediach oraz stronach internetowych Organizatora konkursu. Niniejszym oświadczam, że podane 

przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie 

warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

Data, miejscowość 

……………………………………………….. 

 czytelny podpis uczestnika      czytelny podpis opiekuna/ 

rodzica niepełnoletniego uczestnika  

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

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
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Zgody na przetwarzanie danych osobowych - Opiekun Konkursu  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest LXXVI Liceum 

Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Kowelska 1, 03-432  

w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu  

na potrzeby organizacji i promocji festiwalu.  

3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo  

ani terytorialnie. 

4. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek 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 nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.  

5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla 

mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. Oświadczam,  

iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu.  

Miejscowość, data                   czytelny podpis opiekuna Uczestnika konkursu 

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

 

   


