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R E G U L A M I N 

1. Organizatorem Turnieju   jest  Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa  

w Częstochowie; 

2. Celem Turnieju jest popularyzowanie wiedzy muzycznej wśród uczniów szkół podstawowych 

oraz rozwój ich zainteresowań w tej dziedzinie; 

3. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas VI - VIII częstochowskich szkół 

podstawowych; każdą szkołę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna zgłoszona 

przez opiekuna w wyznaczonym przez organizatorów terminie; 

4. Rodzice lub opiekunowie uczniów muszą podpisać zgodę, która jest załączona do materiałów. 

5. Opiekunami uczestników (osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie drużyny) mogą być 

nie tylko nauczyciele muzyki, ale wszyscy ci, którym bliska jest twórczość popularnych 

zespołów reprezentujących różne gatunki (style) muzyczne i ich historia; 

6. Opiekunowie przygotowują uczniów do udziału w Turnieju wyłącznie w oparciu o podaną 

przez organizatorów literaturę; 

7. Uczestnicy wspólnie rozwiązują zadania konkursowe; 

8. Opiekunowie drużyn podczas Turnieju przebywają w sali, w której przeprowadzany jest 

konkurs, aby obserwować jego przebieg; 

9. Drużyny, które w kolejności otrzymają najwięcej punktów, zajmują pierwsze, drugie                          

i trzecie miejsce; 

10. W przypadku remisu organizowana będzie dogrywka; drużyny kolejno odpowiadają na 

przygotowane pytania, aż do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy; 

11. Drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów; 

12. O przyznanych punktach i zajmowanych miejscach decyduje komisja konkursowa, której 

przewodniczący zostanie wyłoniony spośród zaproszonych gości; 

13. W kwestiach spornych decydujący głos ma przewodniczący jury. 

 

                                



 

 

 

Turniej odbędzie się 13 marca 2019 roku o godz. 11.00                                      

w sali widowiskowej szkoły przy ul. Sikorskiego 56. 

Uczestnicy drużynowo będą brać udział w konkurencjach sprawdzających m.in. ich 

znajomość historii, składów  i dyskografii podanych zespołów.   

Podczas konkurencji muzycznych uczestnikom towarzyszyć będzie                                                

zespół muzyczny „SKUZI BROTHERS”.    

                           Zespoły, które będą tematem tegorocznego konkursu to: 

BREKAUT 

LOMBARD 

ELEKTRYCZNE GITARY 

AMPERA 

  

 

W jury konkursu zasiądą m.in.: 

Kuba Bociąga, Dariusz Zając, Piotr Dziker Chrząstek, Jacek Śliwczyński, Michał 

Trąbski, Maciej Maślikowski. 

 

 

Zgłoszenia jednej trzyosobowej drużyny prosimy dokonywać do 28 lutego 2019 r.   

na adres mailowy szkoły: sp38@edukacja.czestochowa.pl   w tytule podając „Konkurs 

Rockowy” lub bezpośrednio do organizatorów. 

Kontakt z organizatorami: 

Jolanta Suliga:  j_suliga1@op.pl., tel. 608 383 158; 

Piotr Skuza: muzyk12@op.pl, tel. 603 929 114. 

Szczegóły dotyczące materiału obowiązującego wszystkich uczestników wyślemy                            

e-mailem zaraz po potwierdzeniu przez szkołę uczestnictwa. 

Z a p r a s z a m y 



 

(Pieczęć Administratora danych) 

Częstochowa, dn……………………….. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………… 

w celu organizacji i wzięcia udziału     (imię i nazwisko dziecka) 

w Międzyszkolnym Turnieju o Muzyce Rockowej w dniu/dniach 13 marca 2019 r., organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 38   w Częstochowie.w Międzyszkolnym Turnieju o Muzyce Rockowej w dniu/dniach 

13 marca 2019 r., organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38   w Częstochowie. 

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 38 im. Ludwika Zamenhofa ul. Sikorskiego 56 42-202 w Częstochowie, tel: 34 

5065006 e-mail: sp38@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pllub nr tel.343 62 51 05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w konkursie/zawodach 

sportowych…………………………………………………………..………,zgodnie z regulaminem konkursu / zawodów sportowych. 

(nazwa konkursu / zawodów sportowych i termin 

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 Państwo 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 Państwu 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) 

 

mailto:iodeb@sod.edu.pl

