
„ Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy” 
                      VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO  
              KONKURSU WOKALNO-MUZYCZNEGO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Patronat Medialny 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

• Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie  

• Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej .  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

• Uczestnicy: 

Uczniowie Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych oraz dorośli.  

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych postacią bł. Karoliny Kózkówny                   

i przesłaniem płynącym z jej życia. 

 

• Kategorie wiekowe: 

1. Uczniowie kl. 0-4 

2. Uczniowie kl. 5-8 

3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz pozostali dorośli. 

 

• Forma: wokalno- muzyczna 

 

CELE KONKURSU 

 

1.  Szerzenie Kultu bł. Karoliny Kózkówny jako wzorca osobowego dla dzieci i młodzieży. 

2.  Rozwijanie zainteresowań i talentów muzycznych dzieci i młodzieży. 

3.  Krzewienie tradycji patriotycznej poprzez odwołanie do bohaterskich postaw Polek i Polaków. 

4.  Promowanie takich wartości jak niezłomność i wierność własnym przekonaniom w kontekście   

     życiorysu bł. Karoliny Kózkówny. 

 

 

 

Patronat Honorowy 

 

Minister Edukacji i Nauki 

Biskup Tarnowski 

Podkarpacki Kurator Oświaty 

Burmistrz Pilzna 

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik 

do niniejszego regulaminu, oraz nagrania utworu, który nawiązuje do postaci bł. Karoliny, do            

09 czerwca 2023 r. na adres Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie (pocztą 

tradycyjną bądź elektroniczną).  

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczno- instrumentalne.  

3. Uczestnicy mogą wykorzystać w swoich wystąpieniach wiersze poświęcone bł. Karolinie z 

tomików znajdujących się pod adresem: https://www.zspwolaradlowska.pl/?page_id=137 

4. Finał konkursu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r  w godz. 9.00-15.00. w Amfiteatrze Leśnym 

Dolina Pstrąga w Machowej k. Pilzna. 

FORMUŁA KONKURSU 

1. Konkurs jest dwuetapowy: 

a. I ETAP – eliminacje uczestników na podstawie przesłanych zgłoszeń i kwalifikacja  

do finału Konkursu; 

b. II ETAP - finał konkursu, który odbędzie się 16.06.2023 r. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na: 

a. przesłaniu w nieprzekraczalnym terminie do 09 czerwca 2023 r. formularza 

zgłoszeniowego, podpisanej klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia stanowiącego 

załączniki do niniejszego regulaminu wraz z nagraniem utworu w formacie MP4; 

b. zgłoszenie można przesłać elektronicznie na adres: rzszpilzno@interia.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny 

Kózkówny w Pilźnie, ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno (nagranie winno być podpisane 

imieniem i nazwiskiem uczestnika).  

c. nagranie powinno być wykonane bez montażu (obróbki, masteringu i strojenia).  

3. Nadesłane zgłoszenia ocenia i kwalifikuje do finału Konkursu Jury. 

4. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona przez Organizatora 

na stronie internetowej (www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl ) 14 czerwca 2023 r. Uczestnicy 

zakwalifikowani zostaną poinformowani o tym telefonicznie. 

5. Kolejność prezentacji utworów podczas finału będzie ustalona przez organizatora i udostępniona 

15 czerwca 2023 r. na stronie internetowej (www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl ). 

6. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów nastąpi podczas gali finałowej (16 czerwca 2023 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zspwolaradlowska.pl/?page_id=137
mailto:rzszpilzno@interia.pl
http://www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl/
http://www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl/


ZASADY WYBORU FINALISTÓW 

 
1. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołane w tym celu Jury. 

2. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę tematykę, nowatorskość, technikę śpiewu i ogólny 

wyraz artystyczny wykonania. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów.  

5. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej, w przypadku gdy poziom prezentacji nie będzie 

spełniał kryteriów ustalonych przez organizatora.   

          

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

3. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu. 

6. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) przenosi na 

organizatora wszelkie prawa do korzystania i rozporządzenia wizerunkiem oraz nagraniem 

wideo w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.  

7. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w konkursie organizator nabywa całość autorskich 

praw majątkowych uczestnika do nagrania wideo na następujących polach eksploatacji: 

– publiczne prezentacja, wyświetlanie i odtwarzanie, 

– równoczesne i integralne prezentowanie nagrań w audycjach radiowych lub telewizyjnych. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1. Karta Zgłoszenia 

Załącznik nr 2. Klauzula Informacyjna 

Załącznik nr 3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  

Załącznik nr 4. Zgoda opiekuna/nauczyciela na przetwarzanie danych 

 

Dane Organizatora: 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 

ul. Lwowska 14 

39-220 Pilzno 

tel.: (14) 6722 141 

www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl  

e-mail: rzszpilzno@interia.pl 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy 

(proszę wypełnić tylko rubryki, które dotyczą uczestnika) 

 

1. Nazwisko i imię uczestnika……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nazwisko i imię opiekuna, telefon 

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

 

3. Wiek uczestnika……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nazwa szkoły lub placówki……………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Adres szkoły, nr telefonu, email……………………………………………………………………………………………… 

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

 

6. Repertuar (tytuł utworu, autor słów, melodii)  

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

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

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i w pełni akceptuję podane warunki konkursu.                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) przez 

organizatorów w celach promocyjnych oraz na potrzeby przeprowadzenia konkursu.  

 

 

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

           (data i miejsce)                                                                                             (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

………………………………………………………….. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 



Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani /Pana w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia im. Bł. Karoliny 

Kózkówny w Pilźnie jest Dyrektor Szkoły, ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno, kontakt mailowy pod adresem: 

rzszpilzno@interia.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 

elektronicznej  (adres mailowy rzszpilzno@interia.pl) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. . 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie udzielonej 

zgody osoby, której dane dotyczą) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających z 

zakresu regulaminu konkursu wokalno-muzycznego „Z bł. Karoliną zaśpiewajmy”. 

5. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe 

dotyczą, podanie prze Panią/pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak jest 

ono jednocześnie konieczne do realizacji w/w celu. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie 

brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym konkursie. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu 

przetwarzania . Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia 

roszczeń.  

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być 

podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym umowy powierzenia. 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych , ich sprostowania , przenoszenia i usunięcia, a także 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , jeżeli nie jest 

to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych , to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (t. Prezesa Urzędu Ochrony danych 

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

  

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

     Miejscowość, data                                           Czytelne podpisy prawnych opiekunów 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………...…………………………….  

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

 

 

                                   

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

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego     

 

 

………………………… 

 miejscowość i data 

 

 

                                                      Oświadczenie 
                                                 

 

     Wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz w celach reklamowo-

promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych  na stronach internetowych szkoły/Izby 

Rzemieślniczej w Tarnowie/gminy oraz na fanpageu’u szkoły/ Izby Rzemieślniczej w Tarnowie/gminy 

na Facebooku, a także w dostępnych mediach w granicach obowiązującego prawa. 

 

 

                      …………………………………… 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego                                                  

………………………… 

 miejscowość i data 
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Załącznik nr 4 

 

Zgoda opiekuna/ nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz 

wizerunku w związku z udziałem w konkursie zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz w celach reklamowo-

promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych  na stronach internetowych szkoły/Izby 

Rzemieślniczej w Tarnowie/gminy oraz na fanpegu’u szkoły/Izby Rzemieślniczej w Tarnowie/gminy na 

Facebooku, a także w dostępnych mediach w granicach obowiązującego prawa. 

 

 

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

Miejscowość i data      podpis opiekuna/nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


