
Radocza dn. 10.01.2022 r. 

 

Szanowni Państwo! 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, zaprasza  uczniów  szkół  

podstawowych  (od   6-stej  klasy)  do  wzięcia  udziału     w WALENTYNKOWYM FESTIWALU PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNEJ O MIŁOŚCI. 

 

Festiwal odbędzie się 18 lutego 2022 (w piątek ) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. 

 

Celem imprezy jest popularyzacja uczenia się języków obcych poprzez śpiewanie i analizę tekstów piosenek  

obcojęzycznych  oraz  kształtowanie  umiejętności  autoprezentacji i reprezentowania swojej Szkoły. Sprzyja temu otwarty 

charakter imprezy i udział osób z różnych miejscowości i szkół naszego  regionu. 

Organizator zapewnia cenne nagrody, dyplomy oraz poczęstunek dla uczniów i opiekunów. 

 

Regulamin konkursu. 

1. Prezentowana piosenka powinna być o miłości. 

2. Piosenka ma być zaśpiewana w dowolnym języku obcym ( niekoniecznie uczonym w szkole). 

3. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 11.02.2022 r. 

4. Zgłoszenie powinno być dokonane poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej szkoły: 

https://radocza.edu.pl/festiwal-piosenki.html  lub bezpośrednio kontaktując się z  koordynatorem 

festiwalu: lucjan.pietrykowski@radocza.edu.pl 

5. Zgłoszenie ma zawierać następujące informacje: 

 

 

ZGŁOSZENIE NA WALENTYNKOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ (piąta edycja) 

Imię / Nazwisko 

uczestnika 

 

(uczestników 

jeśli duet lub 

zespół) 

 Wiek/ klasa uczestnika Tytuł piosenki 

Wykonawca 

oryginalnej 

wersji piosenki 

+ Załącznik 

z podkładem 

muzycznym 

NAZWA SZKOŁY 

REPREZENTOWANEJ 

PRZEZ 

UCZESTNIKA 

Nr tel. szkoły 

Imię i Nazwisko 

opiekuna 

 

Nr tel. kontaktowy do 

opiekuna uczestnika 

konkursu 

 

6. Uczestnikiem może być osoba lub grupa osób w wieku od 12 do 15 lat. 

https://radocza.edu.pl/festiwal-piosenki.html


7. Uczestnicy zakwalifikowani są do odpowiedniej kategorii soliści, duety oraz zespoły. 

8. Szkoła może wystawić maksymalnie 3 uczestników wykonujących 3 utwory (np. 1 solista, 1 duet 

oraz 1 zespół) 

9. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, reprezentujący swoją Szkołę powinni być na 

konkursie z opiekunem wyznaczonym przez Dyrekcję swojej Szkoły. 

10. Uczestnik na 30 min. przed rozpoczęciem konkursu dostarcza do organizatora płytkę CD lub inny  nośnik elektroniczny, 

na którym jest TYLKO  podkład  utworu, który  będzie prezentowany podczas konkursu. ( Podkład zawarty na nośniku 

elektronicznym powinien być TAKI SAM jak podkład znajdujący się pod linkiem zamieszczonym w tabeli 

rejestracyjnej ( patrz na tabele powyżej) 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nośnik elektroniczny z podkładem lub link dostarczony przez 

uczestnika będzie nieaktywny lub uszkodzony. 

12. Zgłoszenie do konkursu jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestnika / uczestników 

biorących udział w konkursie oraz ich opiekunów na publikacje ich wizerunków w kontekście informacji o konkursie w 

mediach oraz na  www  ZS CKU w Radoczy . 

13. Naszym życzeniem jest przeprowadzenie tej imprezy na żywo w szkole ale nie wiemy jak będzie 

wyglądała sytuacja pandemiczna.  Jeżeli nie będzie przeciwwskazań,  festiwal odbędzie się w 

piątek 18.02.2022. w naszej szkole. 

Jeżeli jednak będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zachorowań i w związku z tym 

zwiększeniem obostrzeń,  wówczas przeprowadzimy ten konkurs zdalnie podobnie jak w zeszłym 

roku. Uczestnicy przesyłają nagranie wideo wykonywanej piosenki. 

 

Decyzję o formie tegorocznego festiwalu podejmiemy zaraz po feriach zimowych. 

 

14. Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8, 34- 100 Radocza, tel. 338234089, e-mail: 

sekretariat@radocza.edu.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Paweł Boba, inspektor-

danych@boba.com.pl 

15. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, praca plastyczna oraz dane opiekunów 

uczestników (imię, nazwisko) na podstawie udzielonej zgody. Dane przetwarzane są w celu organizacji konkursu oraz 

wyróżnienia uczestników. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w konkursie. Zgoda może być 

w dowolnym momencie odwołana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano przed odwołaniem zgody. 

16. Dane osobowe przetwarzane będą do końca lutego 2022 r. 

17. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione do pozyskania danych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy. 

18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do 

żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

19. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. 

Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

20. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

21. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

Dziękujemy za zainteresowanie Konkursem. 

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów konkursu  

nauczyciele języków obcych  ZSCKU w Radoczy 
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