
Regulamin Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki 
pod hasłem 3XM, czyli MIŁOŚĆ-MŁODOŚĆ-MARZENIA 

 
I. Założenia i ogólne cele konkursu 

 
1. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w 

Dobczycach. 
2. Konkurs odbywa się w formie online.  
3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z powiatu 
myślenickiego. 

4. Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie wrażliwości poetyckiej i muzycznej, 
promowanie poezji, odkrywanie i wspieranie nowych talentów. 

5. Konkurs jest prowadzony w 2 kategoriach: 

 recytacja poezji w języku polskim  

 piosenka w języku polskim (soliści, duety) 
6. Maksymalna ilość uczestników biorących udział w konkursie z danej szkoły 

wynosi 3 uczestników (lub 2 duety). 
7. Każdy uczestnik może wystąpić w jednej lub dwóch kategoriach konkursu. 

 
II. Ważne daty 

 
1. Zgłoszenia i nagrania uczestników prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 26 marca 2021r. na adres e-mail 3xM.konkurs@dobczyce.edu.pl 
(na dołączonej karcie uczestnictwa). 

2. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, które zbierze się w poniedziałek 
29 marca 2021r. w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021r. na stronie internetowej Zespołu Szkół w 
Dobczycach (www.dobczyce.edu.pl) oraz na fanpage’u FB Szkoły. 

3. Termin i miejsce odbioru/wręczenia nagród zostaną podane już po ogłoszeniu 
wyników. 
 

III. Informacje ogólne dotyczące zasad i przebiegu konkursu online 
 

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną, Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki 
3XM Miłość, Młodość, Marzenia 2021 zorganizowany zostanie w formule online. 

2. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązani są do 
dostarczenia do sekretariatu ZS w Dobczycach (osobiście lub mailowo) 
wideofonicznego nagrania prezentowanego widowiska, wraz z kartą 
zgłoszenia (dostępna w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 26 
marca 2021. 

3. Nagranie materiału filmowego należy wykonać w układzie poziomym, ze stałego 
ujęcia, za pomocą urządzenia nagrywającego, np. kamery lub smartphone, 
umieszczonego na statywie lub zamocowanego w inny, stabilny sposób. 

4. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry 
nagrywania obrazu i dźwięku: rozdzielczość minimalna: HD 720p (1280x720) 
lub Full HD 1080p (1920x1080 – zalecane) bez przeplotu oraz przepływowość 
dźwięku na poziomie 320 kbps (44, 1 kHz, 16 bitów, stereo) 

5. Nagranie musi być aktualne, zarejestrowane od momentu ogłoszenia Konkursu 
(po 11 lutego 2021), nie montowane z fragmentów, ukazujące w pełni 
wykonawcę (wykonawców) ze stałego ujęcia. 

6. Kartę zgłoszenia (skan) wraz z nagraniem (format pliku MP4 lub AVI) można 
przesłać za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (wetransfer.com, 
transferxl.com lub Dysk Google) na adres mailowy ZS Dobczyce 
(3xM.konkurs@dobczyce.edu.pl). Korzystając z wyżej wymienionych platform 
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należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania danych osobowych przez 
dostawców wybranych usług. 

7. Nagrania zostaną przedstawione powołanej komisji artystycznej, która 
dokona oceny prezentacji konkursowych i wytypuje laureatów 
Konkursu. 

8. Wyniki Konkursu oraz nagrania prezentacji konkursowych zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Józefa Tischnera w 
Dobczycach (www.dobczyce.edu.pl) oraz na fanpage'u (Facebook) 1 
kwietnia 2021 roku. 

 
IV. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach, Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Dobczycach. 
 

V. Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwane dalej „RODO”), informujemy, że: 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów 
prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, 
zwane/-a dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z 
Administratorem pisząc na adres: ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce, adres e-
mail: boguslawlichon@dobczyce.edu.pl lub telefonując pod numer 12/271 01 81. 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
ucznia oraz jego rodziców/opiekunów mogą Państwo skontaktować się z 
inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt, radca 
prawny, pisząc na adres email: biuro@kancelariacygan.pl. 
 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są 
w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 
z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich 
podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach.  
 
Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach 
organizowanych w szkole i poza nią oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w 
materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, 
telewizji, na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku szkoły przetwarzane 
są na podstawie niniejszej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – 
RODO. 
 

4. Cele i podstawa wykorzystania wizerunku 
Wizerunek ucznia utrwalony na zdjęciach i materiałach filmowych 
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, a także podczas 
uczestnictwa ucznia w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 
uroczystościach organizowanych przez szkołę może zostać umieszczony 
i opublikowany w prasie lokalnej, telewizji, na stronie internetowej szkoły, w 



kronice szkolnej, w portfolio klasowym oraz w mediach społecznościowych 
zarządzanych przez szkołę (facebook) w celu informacji i promocji szkoły. 
 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są 
wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 
udostępniamy podanych danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 

6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą 
przechowywane nie dłużej niż  
jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w 
tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 

7. Przysługujące Panu/Pani prawa 

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do przekazanych danych, 
ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych.  

 
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 
Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Okres przechowywania danych  
Przekazanie nam danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych jest wymogiem ustawowym, w zakresie w którym szkoła realizuje cele 
opisane w punkcie III. 

 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody na ich przetwarzanie, mają Państwo 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. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

W oparciu o dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 
lub przemieszczania się.  
 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 



2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów 
regulaminu. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku. 
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie 
nadesłanego filmu na stronie internetowe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków 
realizacji przeglądu, w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń lub 
zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg 
tegorocznej edycji odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń 
kulturalnych, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, w trakcie trwania 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 

6. Kwestie nieujęte w regulaminie oraz sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 
 

VII.  Telefon kontaktowy: 730 536 633  
 


