
Regulamin Powiatowego Konkursu “3Mam talent”

Konkurs odbędzie się 21 marca 2023 roku
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu

w Zielonce

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Powiatowy Konkurs “3Mam talent” (zwany dalej:

„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
w Zielonce     adres  email: http://spzielonka.superszkolna.pl/
3. Konkurs trwa od 1 marca do 21 marca 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo
do przedłużenia konkursu.
4. Eliminacje będą przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VIII .
5. Konkurs został podzielony na dwa etapy:

ETAP I
Odbędzie się od 1 marca do 15 marca 2023 roku.

ETAP II
Odbędzie się 21 marca 2023 roku.

6. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest p.Ewa Uszyńska, p.Izabela
Milewska. Kontakt: adres e-mail: ewau@sp.zielonka.pl

7. Konkurs kierowany jest do uczniów z rejonu powiatu wołomińskiego (zwanymi dalej
uczniami lub Uczestnikami Konkursu).

Cele Konkursu:
promocja młodych talentów, promocja młodych talentów, rozwijanie kreatywności u uczniów,
promocja aktywnych form spędzania czasu, wyszukanie ciekawych osobowości i talentów,
integracja i współpraca w regionie.

WAŻNE!!!
Bardzo prosimy o czytelne i kompletne zgłoszenia.



ZASADY KONKURSU

ETAP I
Uczniowie z rejonu powiatu wołomińskiego prezentują swoje talenty komisjom szkolnym
w wybranej przez siebie kategorii: śpiew, taniec, gra aktorska, gra na instrumencie, recytacja
wiersza lub prozy, zdolności manualne lub plastyczne.

Warunki uczestnictwa:  czas prezentacji / występu nie powinien przekraczać
5 minut,  akompaniament własny lub podkład muzyczny.

Komisje szkolne przesyłają na w/w adres mailowy organizatora, w dniach od 03 do 10 marca
2023 roku zgłoszenia - prezentacje (krótkie video) maksimum trzech uczestników z każdej
grupy wiekowej, na adres: ewau@sp3.zielonka.pl
W mailu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły i telefon, kategorię
występu oraz nazwisko nauczyciela opiekuna.
Prezentacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursową i zakwalifikowane do II etapu
konkursu. Zainteresowani uczniowie oraz opiekunowie powinni sprawdzić listę uczniów
zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu umieszczoną na stronie internetowej:
http://spzielonka.superszkolna.pl/
Informacja zostanie umieszczona w dniu 15 marca 2023 r.

Oceniając nadesłane prezentacje w I etapie Konkursu, Komisja będzie przyznawać
punkty biorąc pod uwagę: oryginalność wysiłek włożony w przygotowanie prezentacji
stosownie do wieku, sposób prezentacji (np. przygotowanie specjalnego stroju)

ETAP II
Odbędzie się 21 marca 2023 roku /WTOREK/ w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce
ul.Łukasińskiego 1/3. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt
do odtwarzania.
Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie swoich talentów przed Komisją Konkursową.

Komisja Konkursowa będzie oceniać w II etapie:
➢ krótką prezentację swojej osoby (wiek, zajęcia w wolnym czasie - 4 pkt.)
➢ krótką prezentację talentu

(kiedy odkryty talent, ile czasu mu się poświęca, występ - 4 pkt.).
Jury wraz z uczniami wybierze trzech najlepszych uczestników przyznając punkty według
następującej skali:
T - gratulujemy odwagi, zapraszamy za rok,
R - prezentujesz talent na dobrym poziomie,
Z - jesteś bardzo dobry w tym czym się interesujesz,
Y - masz talent.

Jury w skład którego wejdą nauczyciele różnych specjalizacji, wyłania trzy najlepsze
prezentacje. Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca, w każdej grupie wiekowej
oraz wyróżnienia i dyplomy dla każdego uczestnika.

Uwaga! Do konkursu dopuszczone są występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu
osób występujących. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych
gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie
wulgarnych słów.



OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dzień finału.
2. Lista nagrodzonych zostanie także umieszczona na szkolnej stronie internetowej szkoły:
http://spzielonka.superszkolna.pl/

PRAWA AUTORSKIE
1. Przesłanie prezentacji konkursowej jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora
majątkowych praw autorskich albo udzieleniem licencji wyłącznie uprawniającej
do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej prezentacji konkursowej
w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych
poniżej polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b. publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d. prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
e. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej
polach eksploatacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje w chwili przesłania Karty Zgłoszenia

(zał.1 do Regulaminu Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2, art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Korczaka w Zielonce,
adres e-mail: sp3zielonka@poczta.onet.pl
2. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zielonce
można kontaktować się w sprawie swoich danych osobowych: sp3zielonka@poczta.onet.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit.
a) RODO (tj. przetwarzanie danych odbędzie się na podstawie zgody).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu „3Mam Talent”
b. wyłonienia laureatów Konkursu,
c. publikacji zdjęć/nagrań Uczestników Konkursu w mediach tj. stronie internetowej
Organizatora http://spzielonka.superszkolna.pl/, stronie internetowej OKiS w Zielonce,
stronie internetowej Miasta Zielonka, stronie Facebook Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza



Korczaka w Zielonce, stronie Facebook Zielonka - oficjalna strona Miasta, w materiałach
promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy państwowe w zakresie
wykonywanych zadań oraz osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania
danych osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz wizerunek osób biorących udział
w nagraniach będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych
do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja
wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przekazuje dane osobowe
na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
7. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
8. Wizerunek osób biorących udział w nagraniach został przekazany przez Uczestnika
Konkursu, za zgodą tych osób.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w Rejonowego Konkursu
„3Mam Talent”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia (zał.1) i przesłać
na adres e-mail Organizatora: ewau@sp3.zielonka.pl
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora, w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia oraz wyłonienia
laureatów Konkursu.
3. Rodzice / Opiekunowie prawni udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku
dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych
w związku z jego udziałem w Powiatowym Konkursie „3Mam Talent” (m.in. podczas rozdania
nagród), w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych konkursu. Zgoda obejmuje
w szczególności takie formy publikacji zdjęć jak: udostępnienie na stronach internetowych,
Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach
masowego przekazu.
4. Rodzice / opiekunowie prawni oświadczają, że osoby występujące w nagraniach
przekazanych Organizatorowi wyraziły zgodę na udział w Konkursie i publikację swojego
wizerunku w ramach Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości
e-mail. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności
niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych
parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność
lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone
z Konkursu.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!


