
REG UL AM I N  DĄBR OWSKI E  TALENTY  2018  

W  R A M A C H  XI I  E D Y C J I  AK C J I  CH A R Y T A T Y W N E J  , ,G R A J  I  P O M A G A J  -   

D Ą B R O W S K I E  M I K O Ł A J K I ”  

 

I. CELE: 

- promocja osiągnięć artystycznych uczniów oraz zespołów szkolnych, 

- wymiana doświadczeń między uczestnikami amatorskiego ruchu artystycznego,  

- wyrabianie wrażliwości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży, 

- aktywizacja animatorów kultury w środowiskach szkolnych, 

- zachęcanie uczniów do występów, prezentacji swoich dokonań oraz reprezentowania 

swojej szkoły. 

 

II. PATRONAT:  

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Dyrektor Delegatury w Sosnowcu. 

 

III. ORGANIZATORZY: 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.  

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego  

w Dąbrowie Górniczej.  

 

IV. PARTNERZY:  

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. 

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Uczestnikami ,,Dąbrowskich Talentów 2018” mogą być uczniowie dąbrowskich szkół 

publicznych i prywatnych. 

2. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla konkursów: muzycznego, tanecznego, 

fotograficznego, plastycznego: 

a)  klasy  I – III, 

b)  klasy  IV – VI, 

c) klasy VII – VIII, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. 

3. Uczniów zgłaszają szkoły na załączonej karcie zgłoszeń. 

4. „Dąbrowskie Talenty 2018” składają się z następujących konkursów: 

 fotograficzny, 

 muzyczny, 

 taneczny, 



 plastyczny. 

5. Zgłoszenia w konkursach: muzycznym, tanecznym, fotograficznym, plastycznym 

przyjmowane są w terminie      02.11.2018r. -  16.11.2018r.  

6. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Karty zgłoszeń oraz prace należy dostarczyć do:  

 Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi  im. Związku Orła Białego       

w Dąbrowie Górniczej ul. M. Konopnickiej 56, tel./ fax. (32) 262 -38-71, 

sp16gim13@interia.pl 

8. Przesłuchania konkursowe w konkursie muzycznym odbędą się dnia 21 listopada 

2018r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 

Przesłuchania w konkursie tanecznym odbędą się dnia 20 listopada 2018 r.                

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej – Filia nr. 8                        

w Strzemieszycach Wielkich. Program godzinowy z podziałem na kategorie zostanie 

wysłany do opiekunów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

9. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 02.12.2018 r.          

o godz. 16:00 podczas XII edycji akcji charytatywnej „Graj i Pomagaj – Dąbrowskie 

Mikołajki”. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

VI. RODZAJE I ZASADY KONKURSÓW: 

 W skład „Dąbrowskich Talentów 2018” wchodzą następujące konkursy: 

 

1. KONKURS FOTOGRAFICZNY 

A. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:  

- konkurs odbywa się pod hasłem: ,,ŚLADAMI POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” 

- dopuszcza się tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika konkursu, 

- do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, 

- każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników, 

- jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

- prace w formie odbitek fotograficznych w formacie 20 x 30 cm oraz zgłoszenia należy 

złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. 

Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ul. M. Konopnickiej 56, do dnia 

16.11.2018r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane 

- wyniki konkursu fotograficznego zostaną ogłoszone w dniu 23.11.2018r.  

- do każdej odbitki należy dołączyć oryginał zdjęcia w formie cyfrowej i pełnej   

rozdzielczości, 

- dopuszczalny format pliku: JPG, 



- każda praca powinna być podpisana na odwrocie; należy podać:  tytuł pracy, imię, 

nazwisko i wiek autora, klasę, adres zamieszkania, nazwę i numer szkoły jaką 

reprezentuje,  

- nie dopuszcza się do konkursu wydruków komputerowych oraz fotografii, w których 

dokonano ingerencji komputerowej ( np. fotomontaż, zmiana kolorów, retusz, itp.),   

- uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że posiada do niej pełne 

prawa autorskie, 

- składając pracę do konkursu fotograficznego uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie i publikację fotografii na stronach internetowych Centrum Sportu                       

i Rekreacji oraz w innych mediach w związku z relacją z organizowanego konkursu                   

i jego wyników, 

- składając pracę do konkursu fotograficznego uczestnik wyraża zgodę na prezentację 

jego pracy na wystawie oraz na sprzedaż jego pracy na aukcji charytatywnej podczas  

XII edycji „Graj i Pomagaj – Dąbrowskie Mikołajki” w dniu 02.12.2018 r. 

organizowanej przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz na przeznaczenie środków 

pozyskanych   z licytacji na cele tej akcji.  

B. KRYTERIA OCENY: 

- dobór tematu, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- znajomość zasad kompozycji, 

- oryginalne potraktowanie tematu, 

- jakość techniczna fotografii. 

 

2. KONKURS MUZYCZNY 

A. KATEGORIE MUZYCZNE:  

- WOKALIŚCI, 

- INSTRUMENTALIŚCI, 

- ZESPOŁY (MAX 10 OSÓB). 

B. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

- każdy wykonawca prezentuje 1 utwór o dowolnej tematyce, 

- dopuszcza się korzystanie z podkładów muzycznych tylko na płytach CD Audio 

(podkłady w innych formatach np.: MP3 i MP4 nie będą przyjmowane), 

- każda szkoła może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń,  

- uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii. 

C. KRYTERIA OCENY: 

Ogólny wyraz artystyczny:  

- strój,  

- wykonanie,  



- dobór repertuaru, 

- interpretacja, 

- dykcja,  

- aranżacje. 

UWAGI: 

 instrumenty i sprzęt uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 

3. KONKURS TANECZNY 

A. KATEGORIE TANECZNE:  

- Soliści, 

- Pary lub duety taneczne, 

- Zespoły taneczne (max 10 osób). 

B. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:  

- każdy uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii tanecznej, 

- uczestnicy prezentują dowolny styl taneczny, 

- czas minimalny występu – 1 min.,  

- czas maksymalny występu – ok. 3 min., 

- po wyraźnym przekroczeniu czasu komisja ma prawo przerwać uczestnikom występ, 

- W konkursie tanecznym, z uwagi na wyrównanie szans innych uczniów, szkoły tańca                     

i inne organizacje świadczące usługi w zakresie nauki tańca nie mogą brać udziału. 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół publicznych oraz prywatnych. 

Opiekunami uczniów mogą być wyłącznie nauczyciele czynni zawodowo zatrudnieni                    

w szkołach publicznych oraz prywatnych.  

C. KRYTERIA OCENY: 

- dobór muzyki, 

- styl wykonania, 

- technika, 

- dobór strojów, 

- wyraz artystyczny, 

- choreografia. 

 

4. KONKURS PLASTYCZNY 

A. ZASADY OGÓLNE KONKURSU PLASTYCZNEGO:  

- konkurs odbywa się pod hasłem: konkurs odbywa się pod hasłem: ,,Polska Niepodległa 

– 100-lecie odzyskania niepodległości”, 

- UCZNIOWIE WYKONUJĄ PRACE SAMODZIELNIE,  

- format prac A3, 



- prace powinny być podpisane na odwrocie w sposób czytelny, (imię i nazwisko autora,  

wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres szkoły), 

- technika malarska, rysunkowa, collage, 

- wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w dniu 23.11.2018r.,  

- prace w formacie A3 oraz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej    nr 

16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej        ul. 

M. Konopnickiej 56, do dnia 16.11.2018r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 

- składając pracę  do konkursu plastycznego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych i publikację prac na stronach internetowych Centrum Sportu i Rekreacji oraz                

w innych mediach w związku z relacją z organizowanego konkursu i jego wyników, 

- składając pracę  do konkursu plastycznego uczestnik wyraża zgodę na prezentację jego 

pracy na wystawie oraz sprzedaż jego pracy na aukcji charytatywnej podczas   XII EDYCJI 

AKCJI „Graj i Pomagaj - Dąbrowskie Mikołajki” w dniu 02.12.2018 R. organizowanej przez 

Centrum Sportu i Rekreacji oraz na przeznaczenie środków pozyskanych z licytacji na 

cele tej akcji. 

B. KRYTERIA OCENY: 

 zgodność z tematem, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 znajomość zasad kompozycji, 

 oryginalne potraktowanie tematu. 

 

 

VII. NAGRODY W KONKURSACH: 

 nagrody przyznawane są za zajęcie I-III miejsca, 

 wręczenie nagród we wszystkich konkursach odbędzie się podczas XII edycji Akcji 

Charytatywnej „Graj i Pomagaj-Dąbrowskie Mikołajki” w dniu 02.12.2018r. o godz. 

16:00 w Hali „Centrum” ul. Aleja Róż 3. 

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Podstawa prawna: 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ 

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

informuję, że : 



11..  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane 

przez Dyrektora. 

22..  W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32 - 261 20 10 wew. 125.  

33..  Dane osobowe Uczestnika  w zakresie: imię i nazwisko, wiek, szkoła, wizerunek 

przetwarzane są w celu:  

- rejestracji uczestników, 

- wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich 

danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy 

odbiorców przez spikera podczas rozstrzygnięcia konkursu oraz w prasie, radiu, 

telewizji i innych mediach, 

- prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, płeć, wizerunek, na stronie 

internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora 

bez ograniczenia czasowego), 

- przyznania i wydania nagród, 

- informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

- statystycznym Organizatora. 

na podstawie  art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia. 

W zakresie wizerunku w trakcie uczestnictwa  przetwarzane są w celu marketingowym i 

promocyjnym Organizatora, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na 

portalach społecznościowych należących do CSiR,  na podstawie zgody na przetwarzanie 

udzielonej przez uczestnika lub jego  opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia. 

44..  Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania   podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie 

jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą 

posiadać do nich dostęp,  

55..  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji 

dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

66..  Uczestnik/opiekun prawny posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

77..  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, Uczestnik 

ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

mailto:iod@csir.pl


momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

88..  Uczestnik / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku.   

99..  PPooddaanniiee  ddaannyycchh    jjeesstt  wwaarruunnkkiieemm  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  kkoonnkkuurrssiiee..    WW  pprrzzyyppaaddkkuu  nniiee  ppooddaanniiaa  

ddaannyycchh  uuddzziiaałł  jjeesstt  nniieemmoożżlliiwwyy.. 

 

 

 


