Regulamin konkursu:

„Niepodległa w piosence”
Konkurs Piosenki Niepodległościowej dla uczniów: szkół polskich za granicą oraz
zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcji
polskich, Szkoły Podstawowej im. KEN oraz Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w
Warszawie

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednego utworu o tematyce niepodległościowej
(pieśni lub piosenki) i przesłanie go w formie MP3, MP4 lub AVI, na adres mailowy:
sekretariat@orpeg.pl

§ 2 Cele konkursu

1. Uczczenie 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Celem Konkursu jest
podtrzymywanie wśród młodego pokolenia zainteresowania muzyką o tematyce
patriotycznej i narodowej.
2. Zachęcanie uczniów do aktywnej współpracy między sobą oraz dzielenia się wiedzą z historii
i kultury polskiej.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia

1. Konkurs skierowany jest do uczniów: szkół polskich za granicą oraz zespołów tych szkół
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcji polskich, Szkoły Podstawowej im. KEN oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Warszawie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.
3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny.
4. Uczestnicy konkursu oświadczają, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw
i roszczeń osób trzecich. W związku z wejściem w życie przepisów RODO bardzo prosimy
1

Opiekunów Uczniów o podpisanie zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz wizerunku w
zakresie obsługi Konkursu. Ponadto prosimy przesłać wypełniony przez rodziców/opiekunów
uczestników konkursu załącznik – zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczeń
pełnoletni może taką zgodę podpisać osobiście.
5. W Konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły uczniów.
6. Nagrania należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@orpeg.pl do dnia 18
listopada 2019 roku, z dopiskiem: „Niepodległa w piosence”, wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym, załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
zgody na udostępnianie wizerunku.
7. Przesłanie nagrań jest równoznaczne z udostępnieniem ich na zasadach określonych w
Załączniku nr 2 do regulaminu, czyli zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4 Komisja Konkursu

1. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursu powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.
2. Komisja odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg konkursu.
3. Z otrzymanych nagrań Komisja wyłoni zwycięskie wykonanie, przyzna nagrody
wykonawcy (wykonawcom) oraz wyróżnienia.
4. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby
głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
5. Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o liczbie wyróżnień.

§ 5 Terminarz konkursu

1. Nagrania należy przesłać do 18 listopada 2019 roku. Piosenki przesłane po tym terminie
nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 listopada 2019 roku.
3. Lista autorów zwycięskich nagrań piosenek zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni
pocztą mailową o przyznaniu im nagrody, na adres e-mail wskazany zgodnie z Regulaminem.

§ 6 Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród oraz innych upominków dla osób wyróżnionych.
2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród.
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§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach
i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) przedłużenia terminu przesyłania nagrań lub odstąpienia od realizacji Konkursu, bez
podania przyczyny,
b) zmian treści niniejszego Regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach
internetowych,
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,
d) zmian w Regulaminie, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

§ 8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 z zm.) Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie przy ul. Kieleckiej 43.
2. Dane Uczestników będą gromadzone tymczasowo i przechowywane przez Organizatora
wyłącznie w związku z prowadzeniem Konkursu oraz w celu odbioru nagród.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie, niepodanie danych osobowych nie pozwala na udział w Konkursie.
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