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Broadway w przedszkolu - II Ogólnopolski Konkurs Musicalowy  

dla Przedszkoli 

„Spotkanie w krainie bajek ” 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Broadway w przedszkolu - II Ogólnopolski Konkurs Musicalowy dla 

Przedszkoli, zwanego dalej Konkursem jest  Przedszkole nr 77 "Tęczowe Siódemki", 50-238 

Wrocław ul. J.U. Niemcewicza 4, zwany dalej Organizatorem. 

2. Przedmiotem konkursu są nagrania musicali o tematyce „Spotkanie w krainie bajek”, zwane dalej 

Pracami Konkursowymi. 

3. Prace Konkursowe można przysyłać do dnia 15 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpłynięcia 

pracy) wraz z  załącznikami 1, 2, 3 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.05.2022r. 

5. Celem konkursu jest: 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,  

- wspieranie najzdolniejszych wychowanków i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych, tanecznych oraz dorobku artystycznego, 

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, 

- promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki, 

- integracja środowisk przedszkolnych.  

6. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia do konkursu uczestnik nie ponosi 

żadnych opłat wpisowych. 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2.  Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych w wieku 5- 6 lat w przedszkolach i szkołach na 

terenie całego kraju.  

3. Prace Konkursowe muszą być zgodne z tematem. Prace Konkursowe w znacznym 



            stopniu odbiegające od tego tematu nie będą oceniane przez Jury. 

4.  Prace Konkursowe muszą posiadać cechy gatunkowe musicalu. Prace niespełniające tego wymogu 

nie będą oceniane przez Jury.  

5. Prace Konkursowe powinny mieścić się w czasie 10-20 minut i być zapisane w formacie mp4.  

6. Prace Konkursowe nie mogą zawierać imienia i nazwiska autora ani żadnej informacji 

identyfikującej autora. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie nagrania na płycie w określonym 

w Regulaminie terminie na adres:  

Przedszkole nr 77 "Tęczowe Siódemki" 

50-238 Wrocław ul. J.U. Niemcewicza 4 

a) jeden, niepublikowany wcześniej i nienagradzany musical, 

b) uzupełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 1-4 oraz zgodę na publikację nagrania 

podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie (dotyczy osób niepełnoletnich), 

8. Prace Konkursowe muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących 

udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace 

nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych utworów.  

9. Prace otrzymane przez Organizatora po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału 

w Konkursie. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych. 

§ 3 Kryteria konkursu i nagrody 

1. Prace Konkursowe są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. 

2. W skład Jury wchodzą osoby posiadające kwalifikacje w dziedzinach: tańca, literatury lub muzyki. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wstępnej oceny prac, pod kontem formalnym 

i nieprzekazania pod ocenę Jury Prac Konkursowych niespełniających wymogów określonych 

w Regulaminie. 

4. Głównym kryterium ocen Jury są:  

- wartość artystyczna, 

- zgodność gatunkowa z formą musicalu, 

- niebanalna interpretacja tematu, 

- zgodność z tematem konkursu. 

5. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom dla grupy oraz opiekuna grupy. 

6. Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania trzech głównych nagród. 



8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09 maja 2022 r. za pośrednictwem strony 

internetowej https://p77teczowesiodemki.szkolnastrona.pl 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele 

związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.  

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

do celów związanych z organizowaniem Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, 

do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród. 

3.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator.  

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej 

w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu. 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających 

wymogów niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za musical jest Agnieszka Cupiał-Jakubowska i  Katarzyna Grubecka. 

Wszystkie pytania odnośnie musicalu można kierować na adres: agncup6873@edu.wroclaw.pl  

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia  

2. Formularz zgody uczestników 

3. Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

https://p77teczowesiodemki.szkolnastrona.pl/
mailto:agncup6873@edu.wroclaw.pl


 

Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszenia 

Do konkursu Broadway w przedszkolu  

 

 

1. Imiona i nazwiska osób występujących 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………

……………………..…………………………………………………………… 

2. Wiek:…………………………………………………………………………… 

3. Tytuł przedstawienia ………………………………..…………………………. 

4. Nazwa przedszkola……………………..……….……………………………… 

5. Adres przedszkola…………………………..………………………………..… 

6. Numer telefonu, e-mail………………………………………………..…….…. 

…………………………………………………………………………….. 

7. Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGODY-UCZESTNIK 
 

Wyrażam zgodę na udział____________________________________________________ 
                                                                                                                       (Imię i nazwisko) 

W_________________ organizowanym przez ____________________________________  

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie. 

_____________ 
Data i podpis 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy dziecka. Udzielam organizatorowi 
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium 
całego świata na następującym polu eksploatacji: ______________________________________________ 
 

_____________ 
Data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć 
i filmów z przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej organizatora. 
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 
 

_____________ 
Data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o zajętym miejscu w klasyfikacji 
konkursu lub otrzymanym wyróżnieniu w celu informowania na stronach internetowych Organizatora. 
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 
 

_____________ 
Data i podpis 

 
 

 
Administratorem danych jest Przedszkole nr 77 "Tęczowe Siódemki" ul. J. U. Niemcewicza 4, 50-238 Wrocław. Inspektor Ochrony 
Danych  inspektor@coreconsulting.pl   CORE Consulting, ul. Wyłom16, 61 - 671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda 
(art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).Cel przetwarzania: realizacja konkursu oraz promowanie 
działalności edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym 
momencie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu.  

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


 

Załącznik 3 

  

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem jest Przedszkole nr 77 "Tęczowe Siódemki" we Wrocławiu ul. J. U. Niemcewicza 4, 50-238 
Wrocław.  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych   CORE Consulting, ul. Wyłom16, 61 - 671 Poznań 
inspektor@coreconsulting.pl    

3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest 
zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO)  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/ opiekunów szkolnych jest interes publiczny (art. 
6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez Administratora. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów szkolnych w postaci wizerunku jest zgoda (art.6 ust.1 
lit.a RODO) 

5. Cel przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz, w zależności od udzielonych zgód promowanie  działań 
edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej. 

6. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a następnie w celach 
archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci 
wizerunku będą przetwarzane przez czas swojej przydatności do realizowanego celu.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na publikację danych na stronie internetowej Administratora 

jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 
9. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań 

podjętych przez jej cofnięciem. 
10. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nam w obszarze IT; kurierom i poczcie 

polskiej; firmom obsługującym monitoring, przedstawicielom komisji konkursowej jeśli składa się ona z osób 
spoza naszej organizacji, kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności, podmiotom 
wspierającym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz pod adres 
Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe). 

11. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora. 

12. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo żądania: dostępu do 
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

13. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu  
wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. 

14. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/ dane 
osobowe). 

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi na organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

16. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji- w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/

