Regulamin II Festiwal Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego pod hasłem „Ziemia, ojczyzna ludzi."
I. Celem Festiwalu jest:
● popularyzacja postaw patriotycznych i ekologicznych,
● stworzenie uczniom możliwości twórczego działania, pobudzenie i rozwijanie ich uzdolnień i
talentów,
● rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
● popularyzacja działalności artystycznej oraz jej walorów wychowawczych,
● stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży szkół
powiatu brzeskiego,
● współpraca między szkołami powiat brzeskiego, wymiana pomysłów i doświadczeń,
● promowanie sztuki filmowej wśród uczniów i inspirowanie młodzieży do kreatywnego
wykorzystania szeroko dostępnej technologii audio-video.
II. Uczestnicy i przebieg konkursu
1. Uczestnicy – Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu
brzeskiego w następujących kategoriach wiekowych:
● kategoria I – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych,
● kategoria II – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych.
Szkoły podstawowe: klasy I – IV
1. Konkurs plastyczno - fotograficzny „Ziemia, ojczyzna ludzi."
2.Szkoły podstawowe klasy V – VIII
1. Konkurs plastyczno- fotograficzny „Ziemia, ojczyzna ludzi."
2. Konkurs literacki „Ziemia, ojczyzna ludzi."
3. Konkurs piosenki (w języku polskim lub obcym) „Ziemia, ojczyzna ludzi."
4. Konkurs multimedialny „Ziemia, ojczyzna ludzi."
2. Festiwal Kultury i jego konkursy – plastyczno-fotograficzny, literacki, piosenki multimedialny– odbywać
się będą w II etapach:
● etap szkolny,
● etap powiatowy.
a) W etapie szkolnym Festiwalu Kultury mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie z poszczególnych
szkół podstawowych.
b) W etapie powiatowym w Festiwalu Kultury będą uczestniczyć tylko laureaci szkolnych eliminacji:
● w konkursie piosenki tylko pierwsze miejsce, bez miejsc ex aequo.
● w pozostałych konkursach trzy pierwsze miejsca, bez miejsc ex aequo i wyróżnień
3. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie powiatowym jest dostarczenie do organizatora w terminie
określonym w harmonogramie niniejszego regulaminu:

● karty zgłoszenia udziału szkoły – załącznik nr 1,
● Oświadczenia o wyrażenia zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych – załącznik 2 i 3
● protokołów konkursów Szkolnego Festiwalu Kultury
● nagrodzonych prac.
4. Karty zgłoszeń i prace konkursowe prosimy nadsyłać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jasieniu , ul. Zielna 1 32-800 Brzesko lub drogą elektroniczną na adres - e-mail:
pspjasien.festiwal@gmail.com wpisując w tytule „Festiwal-kartazgłoszenia2021” do 30 stycznia 2022 r.
Informacje dotyczące Festiwalu Kultury dostępne będą również na stronie internetowej www.pspjasien.pl
III. Jury
1. Jury poszczególnych konkursów etapu powiatowego będą stanowili wybrani nauczyciele z
poszczególnych szkół biorących udział w Festiwalu oraz zaproszeni goście.
IV .Warunki konkursów II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego „Ziemia, ojczyzna ludzi”
1. Konkurs plastyczno- fotograficzny „Ziemia, ojczyzna ludzi."
Warunki uczestnictwa - praca plastyczna
● samodzielne wykonanie pracy plastycznej lub fotografii przedstawiającej piękno ojczystej przyrody,
● prace plastyczne mają mieć charakter półprzestrzenny, należy wykorzystać do jej wykonania
surowce wtórne (30 % pracy).
● format prac plastycznych - A-3, oprawione w passe-partout,
● fotografia czarno-białej lub kolorowa zgodna z tematyką Festiwalu (nie może zawierać treści
obraźliwych),
● przyjmowane będą wyłącznie zdjęcia wykonane w formacie 13 cm x 18 cm naklejone na kartkę z
bloku technicznego formatu A-4,
● prace zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: tytuł
pracy, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły,
● uczestnik konkursu ma prawo złożyć jedną pracę.
Kryteria oceniania:
●
●
●
●
●

twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
wykorzystanie surowców wtórnych,
estetyka wykonania pracy,
kompozycja
ogólne wrażenie artystyczne.

2. Konkurs literacki „„Ziemia, ojczyzna ludzi."
Warunki uczestnictwa:
●

samodzielne stworzenie opowiadania związanego z tematyką Festiwalu (nigdzie do tej pory
niepublikowany i nienagradzany),
● prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4
(każde zgłoszone do konkursu opowiadanie należy przesłać w czterech egzemplarzach),
● praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego (obowiązuje
czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5),

● prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą
informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.
Kryteria oceniania:
● zgodność z tematem,
● dobór środków artystycznego wyrazu,
● oryginalność ujęcia tematu,
● wartość literacka.
3. Konkurs piosenki (w języku polskim lub obcym) „Ziemia, ojczyzna ludzi."
Warunki uczestnictwa:
● w konkursie mogą wziąć soliści,
● zaprezentowanie jednego utworu związanego z tematyką Festiwalu (utwór nie może zawierać
wulgaryzmów i obraźliwych treści),
● maksymalny czas wykonania do 5 minut,
● występującym może towarzyszyć akompaniator lub podkład muzyczny – format mp3 (wykonanie z
playbacku jest niedopuszczalne).
Kryteria oceniania:
● dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów,
● poziom wykonania – umuzykalnienie (czystość, dykcja, interpretacja),
● prezentacja muzyczna (kostiumy) i ogólny wyraz artystyczny.
4. Konkurs multimedialny „Ziemia, ojczyzna ludzi."
● w konkursie biorą udział uczniowie V-VIII klas szkół podstawowych,
● liczba osób biorących udział w projekcie jest dowolna, ale reżyseria, scenariusz, zdjęcia i montaż
muszą być autorstwa jednego z uczniów podpisanego na zgłoszeniu pracy konkursowej,
● do konkursu można zgłosić krótkometrażowy film fabularny, dokumentalny ukazujący piękno
otaczającej przyrody uwzględniając działania proekologiczne lub spot reklamowy zachęcający do
dbania o przyrodę.
● tematyka musi być zgodna z hasłem przewodnim Festiwalu,
● długość filmu zgłoszonego do konkursu nie może przekroczyć 5 minut,
● filmy konkursowe zapisujemy w formacie mp4, avi, mpeg, mpg; jako link do pobrania filmu w
najlepszej jakości na dysku Google lub nagrane na płycie DVD,
● jeżeli filmy zawierają napisy, powinny być one wklejone w film, nie w osobnym pliku,
● osoby biorące udział w filmach zgłaszanych do konkursu, wyrażają zgodę na publiczną prezentację
tych filmów w ramach Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego
● autor filmu oświadcza, że zgłoszenie filmu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich
osób trzecich,
● organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z
nieuprawnionego zgłoszenia filmu do konkursu,
● w przypadku wykorzystania w filmie muzyki autorzy filmu powinni zdobyć zgodę jej twórców; fakt
ten należy wymienić w napisach końcowych do filmu,

●

jeżeli w filmie wykorzystano utwory na tzw. otwartej licencji (Creative Commons, Public Domain),
należy w napisach końcowych przy tytule i autorze utworu dodać zapis „na licencji CC”, etc.;
autorzy filmu są odpowiedzialni za ewentualne naruszenie praw autorskich.

Kryteria oceniania:
● pomysłowość i oryginalność w zakresie ujęcia tematu,
● celowość wykorzystania technik w stosunku do poruszanego tematu,
● estetyka i kreatywność.

IV Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursach etapu powiatowego zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla laureatów I, II, III
miejsca.
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom zaświadczający o udziale w Konkursie.
3. Nagrodą dla każdego laureata są nagrody rzeczowe.
V. Organizacja Festiwalu w czasie pandemii COVID- 19
1. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów plastyczno-fotograficznego, literackiego, piosenki oraz
multimedialnego według ustalonych wewnętrznych regulaminów poszczególnych szkół zgłoszonych do
Festiwalu.
2. Szkolny koordynator konkursów drogą elektroniczną przesyła protokoły oraz prace laureatów etapu
szkolnego do organizatora (adres email: pspjasien.festiwal@gmail.com).
3. Wyłonienie laureatów etapu powiatowego nastąpi w drodze głosowanie drogą elektroniczną. Skład jury
poszczególnych konkursów zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.pspjasien.pl
oraz przesłany do zgłoszonych szkół.
4. Gala finałowa odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zaproszenie tylko dla laureatów i
opiekunów prawnych). W razie zaostrzenia obostrzeń związanym z rozpowszechnianiem się COVID-19
nagrody zostaną wręczone w siedzibie organizatora osobom upoważnionym.
5. Nagodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook organizatora.
VI. Harmonogram II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego
Lp.
1.

Etap
Przeprowadzenie etapu szkolnego
Festiwalu

2.

Przesłanie e-mailem nazwisk osób, które
będą pełnić funkcję koordynatorów
Festiwalu w Państwa szkołach wraz z
danymi kontaktowymi (e-mail lub numer
telefonu).

Terminy
Terminy konkursów
ustalane są przez
poszczególne szkoły.
styczeń

Odpowiedzialni
Organizatorzy
Szkolnego Festiwalu
Kultury
Koordynatorzy
Szkolnego Festiwalu
Kultury

3.

Dostarczenie do listy nauczycieli, którzy
luty
wezmą udział w pracach komisji
konkursowych etapu powiatowego;
protokołów poszczególnych konkursów
etapu szkolnego; prac laureatów
konkursów:
plastyczno-fotograficznego, literackiego
i mulimedialnego.
Zorganizowanie etapu powiatowego
marzec
Festiwalu – przesłuchania piosenki,

4.

5.

Gala finałowa I Festiwalu Kultury Szkół
powiatu brzeskiego w PSP w Jasieniu.

kwiecień

Koordynatorzy
Szkolnego Festiwalu
Kultury

Koordynatorzy I
Festiwalu Kultury
Szkół Powiatu
Brzeskiego w PSP w
Jasieniu
Koordynatorzy I
Festiwalu Kultury
Szkół Powiatu
Brzeskiego w PSP w
Jasieniu

Szczegółowy harmonogram wraz z protokołami przeprowadzenia etapu
szkolnego zostanie przesłany po otrzymaniu karty zgłoszenia szkoły w festiwalu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu, bez podania
przyczyn.
Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do
niewyłaniania zwycięzcy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotów kosztów wynikających z uczestniczenia w Konkursie.
Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu

We wszystkich sprawach dotyczących udziału szkół w Festiwalu prosimy o kontakt:
pspjasien.festiwal@gmail.com
Koordynator: Agata Jakubowska – tel. 880470112

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY
w II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego
„Ziemia, ojczyzna ludzi." - rok szkolny 2021/2022

Po podpisaniu i podstemplowaniu „Kartę zgłoszenia…” należy przesłać pocztą elektroniczną (załączając
skan karty) na adres: pspjasien.festiwal@gmail.com, doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem
„Festiwal Kultury: w godzinach pracy sekretariatu PSP w Jasieniu do dnia 30 stycznia 2022 r.
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Nr tel. szkoły
Nr fax. szkoły
Adres e-mail szkoły
Szkolny koordynator Festiwalu
/imię i nazwisko, tel., e-mail/

Oświadczamy, że akceptujemy regulaminy konkursów II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego
„Ziemia, ojczyzna ludzi."

Szkolny koordynator Festiwalu
……………………………………
podpis

Dyrektor szkoły
……………………………………
podpis i pieczęć

Załącznik nr 2
Oświadczenie wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia biorącego udział w konkursie w ramach
II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego pod hasłem „Ziemia, ojczyzna ludzi."
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
ucznia………………………………………………… (nazwa szkoły) w konkursie LITERACKIM /
MULTIMEDIALNYM / PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM / PIOSENKI*,
organizowanym w ramach II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu Brzeskiego pod hasłem „Ziemia, ojczyzna
ludzi”, których organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ………………………………………………………………………………………………… w
zakresie imienia, nazwiska, oraz szkoły do której uczęszcza dziecko oraz prac, projektów oraz
prezentacji konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO), w celu związanym z realizacją konkursu w tym na potrzeby publikacji na stronie internetowej
szkoły, mediów społecznościowych, mediów lokalnych wyników konkursu
……………………………………………………..……… organizowanego w ramach II Festiwalu Kultury
Szkół Powiatu Brzeskiego pod hasłem „Ziemia, ojczyzna ludzi."
których organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu przy ul. Zielnej 1.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową w
Jasieniu z siedzibą w Jasieniu, przy ul. Zielnej 1 wizerunku dziecka……………………………………... w
stosunku do którego oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym, którego to wizerunek/które to wizerunki
został/y utrwalony/e w postaci fotografii cyfrowej wykonanej podczas II Festiwalu Kultury Szkół Powiatu
Brzeskiego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ww. wizerunku w celu propagowania
talentów oraz w celach archiwizacyjnych, na stronie internetowej, mediów społecznościowych, mediów
lokalnych
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
załącznik 3
Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych w trakcie konkursu danych osobowych jest Publiczna Szkoła
Podstawowa w Jasieniu, ul. Zielna 1 kontakt mailowy: szkola.jasien@brzesko.pl lub telefoniczny pod
nr 14 68 67 660
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-domagala@poczta.okay.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursów plastycznego, multimedialnego,
literackiego, recytatorskiego realizowanych przez administratora w ramach II Festiwalu Kultury Szkół
Powiatu Brzeskiego.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w
zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: Kuratorium Oświaty, MEN, Urząd Gminy w
Brzesku, Starostwo Powiatowe w Brzesku).
Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia
zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dostęp do Państwa danych będą mieli również członkowie
Komisji konkursowej.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Zgodnie z art. 21 RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały
profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego

każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
………………………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

