
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w ROGOŹNICY 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy 
 
Nadzór nad przebiegiem Konkursu: Dyrektor Szkoły – Dorota Herda we współpracy  

z nauczycielami języka polskiego oraz muzyki. 

 
CEL KONKURSU 
 
1. Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem Szkoły. 

2. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej. 

3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn. 

4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, rodzice, 

dziadkowie, sympatycy i przyjaciele naszej szkoły.  

2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz 

z rodzicem/. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst. 

5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich  

na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. 

8. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA /Załącznik nr 1/ oraz składają 

stosowne oświadczenie /Załącznik nr 2/ - pliki do pobrania poniżej. 

 
III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 
 
1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, kultywowanymi w niej wartościami, 

jej Patronem – Januszem Kusocińskim, naszą miejscowością – Rogoźnicą i jej 

okolicami. 

2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren. 

3. W swojej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych.  

4. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mailowy szkoły: 

zespol_rogoznica@miedzyrzecgmina.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie 

szkoły. 

mailto:zespol_rogoznica@miedzyrzecgmina.pl


5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane nt. autora/autorów: IMIĘ  

I NAZWISKO, ADRES E-MAIL . 

6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich  

w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może 

posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

 Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs  
na tekst HYMNU Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego  
w Rogoźnicy w sekretariacie szkoły.  

 Prace należy składać do 14 lutego 2023r.  

 Każdy uczestnik/zespół: rodzic-dziecko/ może zgłosić jeden lub wiele tekstów utworu.  

 Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie 

będą podlegały ocenie Komisji konkursowej. 

 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 
Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursu uwzględniać będzie: 

 oryginalność tekstu, 

 zgodność treści z tematem, 

 walory artystyczne, 

 poprawność merytoryczną i językową. 

 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 
       Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły. 
 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę. 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma NAGRODĘ FINANSOWĄ oraz dyplom. Wszyscy 

Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

3. Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów, jednocześnie zastrzega sobie prawo  

do ich publikowania na stronie internetowej szkoły oraz praw redakcyjnych i korekt 

dokonanych przez jury konkursu. 

4. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury 

konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

 

 

 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

do REGULAMINU KONKURSU 
 NA TEKST HYMNU SP w Rogoźnicy 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU NA TEKST HYMNU 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA/ UCZESTNIKÓW 

 

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

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

 

UCZESTNIK  

/proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedź/ 

 

 

UCZEŃ                         RODZIC                  INNE ........................(kto?) 

KLASA 

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

Zgłoszenie do Konkursu: 

 
  

INDYWIDUALNE                       ZESPOŁOWE 

DANE KONTAKTOWE 

RODZICA/PRAWNEGO 

OPIEKUNA/UCZESTNIKA 

 

Adres e-mail:.......................................................................................... 

Telefon:................................................................................................... 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                 ………………….............................……… 

                                                                                                                 Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

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

                                                                                                                       Czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

do REGULAMINU KONKURSU 
 NA TEKST HYMNU SP w Rogoźnicy 

 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

uczestnika KONKURSU NA TEKST HYMNU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy 

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią Regulaminu KONKURSU NA TEKST HYMNU PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy*. 

 

 2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie  

w ramach Konkursu mojego wizerunku i mojej autorskiej pracy w materiałach reklamowych, audio  

i fotograficznych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, 

powielanie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, w tym na stronie internetowej szkoły  

i na profilu szkoły Facebook’a - bez ograniczeń czasowych.  

 

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich danych 

osobowych - treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.  

 

 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.  

 

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

(Miejscowość, data)                                                                     (Podpis uczestnika/ rodzica/pełnoprawnego opiekuna uczestnika)  

 

 

 

 

 

 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu 

przez jej rodzica/opiekuna prawnego.  

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

KONKURS NA TEKST HYMNU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Janusza Kusocińskiego  

w Rogoźnicy 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy: 

 
Dane teleadresowe:  
Rogoźnica 96, 21-560 Międzyrzec Podlaski 
Tel.: 83 371 17 93   

Adres poczty elektronicznej: zespol_rogoznica@miedzyrzecgmina.pl 
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  
Adres poczty elektronicznej: m.kuzaka_rogoznica@miedzyrzecgmina.pl 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym przez Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy Konkursie na TEKST HYMNU SZKOŁY w celach 
promocyjnych i archiwalnych.  
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w zakresie w jakim podmioty te – 
wykonują zadania związane z organizacją Konkursu.  
 
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.  
 
6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 1) imię i nazwisko uczestnika Konkursu; 2) imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli znajduje zastosowanie); 3) numer telefonu oraz 
adres e-mail uczestnika Konkursu lub jego rodzica/opiekuna prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa  
w Konkursie; 4) ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie; 5) informacja o miejscu w Konkursie i otrzymanych 
nagrodach.  
 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 6, jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu wzięcia udziału w Konkursie.  
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wszelkie 
pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji Pani(-a) praw wymagają pisemnego wniosku, który należy złożyć 
w sekretariacie szkoły.  
 
9. Pani(-a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej) poza 
obszar obowiązywania RODO.  
 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  
w tym do profilowania.  
 
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a także przez czas 
niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów 
archiwalnych. 

mailto:zespol_rogoznica@miedzyrzecgmina.pl
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