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Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego Szkoły 

Podstawowej nr 82 

mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w  
 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE 

WOKALNO – JĘZYKOWYM 

 

MAM TALENT – ŚPIEWAM W JĘZYKU 

ANGIELSKIM 
 

 

Konkurs przebiega jednoetapowo i odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 8.45  

w Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17. 

 

Prosimy nauczycieli o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie 

uczestnictwa przedszkola w konkursie do dnia 13 lutego 2020r., poprzez 

wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adresy e-mailowe 

organizatorów i dostarczenie podkładu muzycznego organizatorom. 

 

Organizatorki: 

Katarzyna Gałek-Żmudzka, Maria Magdalena Kaptur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELE KONKURSU: 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 

- rozwijanie umiejętności fonetycznych, 

- popularyzacja kultury anglojęzycznej, 

- promowanie osiągnięć przedszkolaków, 

- integracja środowiska przedszkolno – szkolnego, 

- współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i 

wychowawcami przedszkoli i szkoły. 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie. 

2. Konkurs jest bezpłatny. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z krakowskich 

przedszkoli. 

4. Uczestnicy wykonują piosenkę w języku angielskim w dowolnym 

gatunku (np. piosenka dziecięca, ludowa, tradycyjna, pop itp.). 

5. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na 

adres mailowy organizatorów: katarzyna.galek@sp82krakow.pl,  do 13 

lutego 2020 r. oraz dostarczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do 18 lutego tj. w dniu Konkursu. 

6. Konkurs będzie miał przebieg jednoetapowy.  

7. W Konkursie biorą udział soliści lub/i zespoły. Każde przedszkole może 

zgłosić maksymalnie 2 wykonania (solista i grupa). 

8. Każdy uczestnik posiada podkład muzyczny bez linii wokalnej, który 

należy dostarczyć na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem, nr 

przedszkola, oraz z tytułem piosenki) lub przesłać droga mailową na 

adresy mailowe organizatorów:  do 13 lutego 2020 r. 

9. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z 

dyrekcji SP 82 oraz nauczycieli języka angielskiego i muzyki. 

10.  Jury będzie oceniać występy w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. 

Oceniane będą: znajomości tekstu, dobór repertuaru, poprawność 

muzyczna, poprawność językowa, ogólne wrażenie artystyczne (mile 

widziane rekwizyty, przebrania). 

11. Wyniki konkursu zostaną podane po wysłuchaniu wszystkich 

uczestników.  

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe. 



 Data: …………………………. 

 

 

Karta zgłoszenia 

w Międzyprzedszkolnym Konkursie Wokalno – Językowym 

„MAM TALENT – ŚPIEWAM W JĘZYKU ANGIELSKIM” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie  

18 lutego 2020 roku 

 

Zgłaszam uczestnictwo przedszkola (nazwa i adres przedszkola): 

……………………………………………………………………………………I

miona i nazwiska dzieci reprezentujących przedszkole:  

Reprezentant/ci 

(solista/zespół) 

Wiek Utwór (wykonawca oraz 

tytuł piosenki) 

Rodzaj pomocy 

technicznej 

 

1. 
   

 

2. 
   

 

 

 

Dyrektor szkoły                          Nauczyciel przygotowujący/reprezentujący przedszkole:           

                                  Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………  

           Nr telefonu ……………………… 

                                                   e-mail  ………………………………………………….……. 

 



Zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka 

Kraków, dnia ........................ 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka ……………………………………., 

ucznia/uczennicy Samorządowego Przedszkola  nr……….. podczas  Międzyprzedszkolnego 

Konkursu Wokalno-Językowego „Mam talent – Śpiewam w Języku Angielskim”, 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie oraz umieszczenie zdjęć na stronie 

internetowej placówki www.sp82krakow.pl, fanpage’u na Facebook’u oraz w prasie lokalnej. 

……………………………… 

                     podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, 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). 

        .................................................. 

 

       data, podpis rodzica / prawnego opiekuna  

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

Zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka 

Kraków, dnia ........................ 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka ……………………………………., 

ucznia/uczennicy Samorządowego Przedszkola  nr……….. podczas  Międzyprzedszkolnego 

Konkursu Wokalno-Językowego „Mam talent – Śpiewam w Języku Angielskim”, 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie oraz umieszczenie zdjęć na stronie 

internetowej placówki www.sp82krakow.pl,  fanpage’u na Facebook’u oraz w prasie lokalnej. 

…………………………… 

                     podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, 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). 

         ................................................ 

 

              data, podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

 

 

 

 

http://www.sp82krakow.pl/
http://www.sp82krakow.pl/


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

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 (RODO), 

informujemy, że  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi 

Królowej Polski z siedzibą os. Kalinowe 17, 31-814 Kraków, tel. 12 648 4176. 

2. W Szkole Podstawowej nr 82 został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania osiągnięć uczestników Konkursu. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnie 

zgodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

mailto:inspektor1@mjo.krakow.pl

