
 

  
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU KOLĘDY „CICHA NOC” 
(„STILLE NACHT” – FESTIVAL) 

 
 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyoskiego w Częstochowie,  
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie. 
 

Współorganizator: 
Towarzystwo Polsko-Austriackie oddział w Częstochowie. 

 
Cele FESTIWALU:  

 

 uczczenie 200-ej rocznicy powstania austriackiej kolędy STILLE NACHT 

 rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim /językami obcymi 

 motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego/ języków obcych 

 rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnieo wśród młodzieży - promowanie aktywności 
twórczej wśród uczniów w języku ojczystym 

 kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości 

 przygotowanie uczniów do publicznych występów, przezwyciężania tremy i 
stresu; swobodnego zachowania się na scenie. 
 

Termin i miejsce:  
 
Eliminacje: 4 grudnia 2018, godz: 12.00 

Szkoła Podstawowa nr 13 
           im. Kornela Makuszyoskiego w Częstochowie,  
            

Finał: 11 grudnia 2018, godz: 13.30 
Szkoła Podstawowa nr 38  
im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie. 
 

Adresat: 



Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum.  
 
Przebieg FESTIWALU:  

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie kolędy CICHA NOC w języku polskim lub 
językach obcych, indywidualnie, w duecie lub grupowo (do 5 osób) z podkładem lub 
bez (podkład muzyczny we własnym zakresie na płycie CD w formacie 
umożliwiającym odsłuch w standardowym odtwarzaczu płyt CD).  

 
Kryteria oceny:  
 

Wykonawców oceniad będzie jury powołane przez organizatorów.  
Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.  

Ocenie podlegad będą: 

 jakośd wymowy w języku polskim/obcym 

 walory muzyczne wykonania 

 interpretacja 

 ogólne wrażenie artystyczne.  

 
Nagrody:  
 

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów, oraz podziękowania dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów do festiwalu.  
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu finału tj.: dn: 11 grudnia 2018 o godz: 13.30 
 Lista nagrodzonych zamieszczona będzie na stronach internetowych obu szkół. 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów na dołączonej karcie 
zgłoszeniowej do dnia  30 listopada 2018 r. do  
p. Ewy Buszko, e-mail: ewa.buszko@onet.pl 

 
 

Zgłoszenie uczniów na karcie zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Uczestnictwo w FESTIWALU jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie, 
filmowanie i fotografowanie uczestników podczas konkursu. Za uzyskanie takiej 
zgody od rodziców uczestników konkursu odpowiedzialny jest opiekun ucznia. 
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyoskiego w Częstochowie i Szkoły 
Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie. 
Udział w konkursie jest nieodpłatny.  
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem imprezy udzielają 
nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu –  
Eliminacje: p. Ewy Buszko email: ewa.buszko@onet.pl lub  
Finał: p. Moniki Soluch email: monikamsoluch@interia.pl. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w Międzyszkolnym Festiwalu Kolędy Cicha Noc (”STILLE NACHT”- FESTIVAL) dla 
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum organizowanym w 2 etapach:  
 
ElIMINACJE:  4 grudnia 2018  godz.12.00   
w  Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyoskiego w Częstochowie 
ul. Wręczycka 111/115,  
 
KONCERT FINAŁOWY: 11 grudnia godz 13.30 
w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie 
 ul. Sikorskiego 56 
 
Wypełnienie formularza równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Festiwalu.  
 
Formularz należy wysład do dnia 30 listopada 2018. do:  
p. Ewy Buszko email: ewa.buszko@onet.pl  
 

Kategoria (imię i nazwisko ucznia/uczniów): 

SOLO - ……………………….…………………………………………………………………………………………………………  

DUET -………………………..……………………………………………………………………..…………………………..……. 

ZESPÓŁ-……………………………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..… 

Nazwa szkoły –  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opiekun- ...……….……………………………………………………………………………………..……………………………. 

Sposób wykonania – płyta CD:  TAK, NIE  (niepotrzebne skreślid) 
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(Pieczęć Administratora danych)                                                        Częstochowa, dn   

……………………….. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                                                              ( imię nazwisko dziecka/ucznia) 

 w celu organizacji i wzięcia udziału  w festiwalu kolędy (konkursie)  

STILLE NACHT FESTIVAL 

(nazwa konkursu ) 

w dniu/dniach….…………………., organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Kornela 

Makuszyoskiego ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie, Szkołę Podstawową nr 38 im. 

Ludwika Zamenhofa w Częstochowie ul. Sikorskiego 56. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.                                                        

……………………………………………….. 
                        (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Wręczycka 

111/115  w Częstochowie, tel: 34 362 86 33. e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: 

ioded@sod.edu.pllub nr tel.34 362 51 05. 

mailto:ioded@sod.edu.pl


3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału 

dziecka/ucznia w konkursie/zawodach sportowych  STILLE NACHT FESTIVAL w dniach: 

……………………………………i ……………………………………………… 

        (nazwa konkursu / zawodów sportowych i termin) 
 zgodnie z regulaminem konkursu / zawodów sportowych. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez 

Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt.  

6. Posiadają Paostwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Paostwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 
 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


