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Organizatorzy: 

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,  

Kieleckie Centrum Kultury,  

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach 

zapraszają do udziału  

w I edycji Festiwalu Wokalnego „Piosenka, Wiosenka” 

 
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Kielce 

 

Regulamin festiwalu: 
1. Cele: 

 wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie,  

 popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej i wiosennej,  

 rozwijanie uzdolnień wokalnych dzieci i młodzieży; 

 promocja pracy i osiągnięć dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki oraz integracja środowiska 

edukacyjnego. 

2. Uczestnicy: W festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież z kieleckich przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych. Kategorie wiekowe: 

o kategoria I- dzieci w wieku 5,6 lat- przedszkola i oddziały przedszkolne  

o kategoria II – klasy I-IV szkoły podstawowe- soliści 

o kategoria III – klasy V -VIII szkoły podstawowe- soliści 

o kategoria IV szkoły ponadpodstawowe- soliści 

o kategoria V zespoły wokalne do 6 osób 

 każde przedszkole (oddział przedszkolny) może zgłosić maksymalnie 2 solistów (kategoria I) 

 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech solistów i dwa zespoły wokalne (kategoria II-V) 

3. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru (piosenka o tematyce przyrodniczej, wiosennej); 

 muzykalność uczestnika i interpretacja utworu, dykcja; 

 ogólny wyraz artystyczny (mile widziana prezentacja piosenki w stroju nawiązującym do tematyki 

wiosennej). 

 Piosenki autorskie, premierowe otrzymają dodatkowe punkty 

Prezentacje będzie oceniało Jury: 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu -Jarosław Bukowski  

Radna Rady Miasta Kielce i nauczyciel śpiewu MDK Kielce - Joanna Litwin  

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach- Elżbieta Skwara  

Dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach – Anna Hajdukiewicz 

Nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach-  Jolanta Głąb 
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4. Termin: Festiwal odbędzie się: 

23 marca 2020 r  

Godzina 10.00- kategoria I: dzieci w wieku 5,6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

 24 marca 2020 r  

Godzina  10.00 kategoria II: klasy I-IV szkoły podstawowe- soliści, kategoria V - zespoły wokalne  

Godzina 14.00 kategoria III: klasy V-VIII szkoły podstawowe- soliści, kategoria IV: klasy V -VIII, szkoły 

ponadpodstawowe- soliści 

(organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin przesłuchań festiwalowych, uczestnicy 

zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach po zamknięciu list zgłoszeniowych) 

5. Miejsce: Mała scena Kieleckiego Centrum Kultury plac Moniuszki 2B, Kielce 

6. Zgłoszenie: 

Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 16 marca 2020 r. poprzez: 

 dostarczenie karty zgłoszenia (zał. 1)  

 dostarczenie zgody na udział dziecka/ ucznia w festiwalu, wyrażonej przez rodziców/opiekunów 

prawnych wraz z zakreśloną zgodą lub jej brakiem na przetwarzanie danych związanych  

z wizerunkiem (zał. 2) oraz zgody własnoręcznie podpisanej przez osoby pełnoletnie, wraz  

z zakreśloną zgodą lub jej brakiem na przetwarzanie danych związanych z wizerunkiem (zał. 3) 

 przesłanie podkładu muzycznego  

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie 

Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach ul. Tujowa 2 w godzinach od 10.00-15.00  

lub przesłać skany i pliki muzyczne na adres piosenka.wiosenka@ps36.kielce.eu   

Każde otrzymane zgłoszenie będziemy potwierdzać poprzez wysłanie informacji zwrotnej  

na adres e-mail zgłaszającego. 

7. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Festiwalu Wokalnego „Piosenka, Wiosenka” jest 

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach, ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce. W razie pytań dotyczących przetwarzania 

tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@ps36.kielce.eu. 

2) Podstawą przetwarzania danych osobowych podczas Festiwalu jest dobrowolne zgłoszenie uczestnika potwierdzone 

przez jego rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia oraz: 

– art. 85 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – prawo do wskazania 

wykonawcy i sposobu jego oznaczenia, 

– dobrowolna zgoda – w zakresie wykorzystanie wizerunku. 

3) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania może skutkować niemożnością 

wzięcia udziału w Festiwalu. 

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest rozwijanie uzdolnień wokalnych wśród dzieci poprzez udział 

w Festiwalu Wokalnym „Piosenka, Wiosenka” promocja polskich piosenek o tematyce wiosennej oraz 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

narodowej. 

5) Zakres przetwarzanych danych obejmuje: 

Imię, nazwisko i wiek uczestnika, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, a w przypadku 

udzielenia zgody – wizerunek uczestnika; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz służbowe dane 

kontaktowe. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, których te dane dotyczą, mają prawo do: 

 dostępu do danych, 

 kopii danych, 

 żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, 

 żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile: 

 ustanie cel przetwarzania, 

 dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 zostanie wycofana zgoda na wykorzystanie wizerunku, 
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 ograniczenia przetwarzania, jeśli:  

 kwestionowana jest prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który 

pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby, których dane dotyczą, lub ich opiekunowie sprzeciwiają 

się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 Przedszkole nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale osoby, których dane dotyczą, lub ich 

opiekunowie potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 Osoby, których dane dotyczą, wyrażają sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne 

podstawy przetwarzania wskazane przez Przedszkole są nadrzędne wobec ich podstaw sprzeciwu. 

7) Przekazane dane będą przetwarzane przez okres 5 lat  

8) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: 

– instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej 

umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem 

– nieograniczone grono osób z uwagi na możliwość publikacji wizerunku, imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych Przedszkola. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu przez Przedszkole danych osobowych swoich 

lub podopiecznego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

10) Podczas Festiwalu mogą pojawić się przedstawiciele lokalnych mediów, którzy będą dokumentować przebieg 

wydarzenia, w tym mogą rejestrować wizerunki uczestników. Materiały mogą być później opublikowane  

w publicznych środkach przekazu, tj. w gazetach, na stronach internetowych, w telewizji i w radiu. Przedszkole 

Samorządowe nr 36 nie jest administratorem zebranych w ten sposób danych i w związku z tym nie ma 

wpływu na sposób, cel i okres ich przetwarzania. 

11) Przedszkole nie ma wpływu na zbieranie i utrwalanie wizerunku uczestników przez współorganizatorów i gości 

Festiwalu. 

8. Informacje dodatkowe: 

 W festiwalu zostaną przyznane I,II,III miejsca w każdej kategorii, wyróżnienia i pisemne 

podziękowania wraz z upominkami dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla nauczycieli 

i dla przedszkola/szkoły wraz ze statuetkami za zajęte miejsca. 

 Ogłoszenie wyników kategorii I oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań 

festiwalowych dnia 23 marca 2020 r  

 W czasie obrad Jury 23 marca 2020, dzieci przedszkolne będą uczestniczyły w warsztatach 

plastycznych lub tanecznych zorganizowanych w KCK. 

 Ogłoszenie wyników kategorii II-V oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań 

festiwalowych około godziny 18.00 dnia 24 marca 2020 r. 

 Laureat I miejsca zostanie zaproszony do zaprezentowania swoich umiejętności podczas obchodów 

Święta Kielc o szczegółowym terminie, miejscu i godzinie tej prezentacji poinformujemy 

nauczyciela laureata. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Przedszkola Samorządowego nr 36 

w Kielcach  41 361 09 17 

Koordynatorki Festiwalu: Renata Tofil, Ilona Moskwa, Ewa Kubicka, Teresa Wieczorek-Makowska 

e-mail do kontaktów piosenka.wiosenka@ps36.kielce.eu 

 

 

Powitajmy wiosnę piosenką 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 
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