
REGULAMIN  

V FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Organizatorami konkursu są: 

1. Zespół Szkół w Czudcu,  

2. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

3. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie,  

4. Gmina Czudec 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Czudcu.  

Zwani dalej Organizatorami. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz 

rozpowszechnianie tradycji i kultury krajów posługujących się językiem angielskim  

i niemieckim. 

2. Popularyzacja piosenki obcojęzycznej i sztuki krajów europejskich. 

3. Dbałość o czystość i piękno języków obcych i języka ojczystego. 

4. Integracja różnych środowisk młodzieżowych oraz wyzwalanie artystycznych emocji, 

inspiracji twórczych. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Uczestnicy: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych z powiatu strzyżowskiego. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Uczestnicy mogą brać udział tylko w jednej kategorii, dotyczy to również kategorii 

językowej. 

4. Prace konkursowe nie mogą być reklamą lub antyreklamą produktu lub marki 

(niepokazywanie logotypów i marek produktów, sprzętu itp.). 

5. W konkursie uczestnicy mogą wystąpić w trzech kategoriach:  

I kategoria - obowiązkowa prezentacja promująca jeden z krajów europejskich oraz 

udział w quizie wiedzy o Europie. 

II kategoria - piosenka  

III kategoria – plakat. 

 

Kategoria prezentacja  

 Szkoła, która przyśle zgłoszenie, otrzyma informację o wylosowanym kraju 

europejskim w celu przygotowania prezentacji w formie stoiska.  

 W bieżącym roku losowanie odbędzie się z 10 zaproponowanych państw 

europejskich: Albania, Belgia, Bułgaria, Czechy, Holandia, Luksemburg, Łotwa, 

Irlandia, Norwegia, Turcja. 



 Stoisko powinno prezentować charakterystyczne elementy związane z danym krajem: 

np. flaga, zdjęcia, zabytki, sztuka, architektura, ciekawostki, tańce narodowe, sporty 

narodowe itp.  

 Grupa uczniów prezentująca stoisko nie może przekroczyć trzech osób.  

 Uczniowie reprezentujący stoisko przygotowane przez daną szkołę wezmą udział  

w krótkim quizie on-line na temat krajów europejskich (podstawowe informacje  

i ciekawostki). Quiz będzie przeprowadzany w języku polskim.  

 

Kategoria piosenka  

 Udział brać mogą zespoły oraz soliści, przy czym klasyfikacja dla obu grup jest 

wspólna. 

 Soliści i zespoły mogą występować z akompaniamentem muzycznym lub podkładem  

z pendrive. 

 Uczestnicy winni przygotować i wykonać jeden utwór w języku angielskim lub języku 

niemieckim i jeden w języku polskim. 

 Łączny czas trwania utworów nie powinien przekraczać 7 minut. 

 

Kategoria plakat 

 Kategoria jest indywidualna. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie, niepublikowane  

i nienagradzane w innych konkursach. 

 Tematem plakatu jest „Młodzież w Europie”. 

 Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, 

collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.  

 Prace powinny być wykonane w formacie 50/70. 

 Każda praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem), nie należy jej 

podpisywać nazwiskiem autora, do pracy należy dołączyć (trwale) zaklejoną kopertę 

opatrzoną takim samym godłem, zawierającą informacje: dane autora (imię i 

nazwisko, nazwę  

i adres szkoły). 

 Prace będą prezentowane wszystkim uczestnikom podczas konkursu. 

 Szkoła może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową oraz dostarczyć ją  

w bezpieczny sposób do 6 grudnia 2022 roku do Zespołu Szkół w Czudcu.  

 

§ 4 

Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureatów 

 

1. Ocena: Organizator powoła jury, które przyzna nagrody. Podczas oceny pracy brane 

będą pod uwagę przede wszystkim: 

 

Prezentacja kraju europejskiego i quiz wiedzy o Europie 

 oryginalność stoiska 

 pomysłowość  

 czytelność przekazu 

 umiejętności informatyczne/prezentacja 

 estetyka wykonania 

 zgodność z regulaminem 

 poprawność odpowiedzi w quizie 

 czas udzielanych odpowiedzi 



 

Kategoria piosenka 

 warunki głosowe i muzykalność wykonawcy 

 stopień trudności utworu oraz jego wartość artystyczna 

 wkład pracy włożony przez uczestnika w opanowanie języka angielskiego lub 

niemieckiego i stopień biegłości językowej 

 wymowa, ekspresja 

 interpretacja utworów 

 pomysłowość 

 

Kategoria plakat 

 oryginalność plakatu 

 pomysłowość 

 czytelność przekazu 

 wartości plastyczne 

 estetyka wykonania 

 zgodność wykonanych prac z tematyką i regulaminem 

 

2. Decyzja podjęta przez jury jest ostateczna. 

3. Nagrody: Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, 

natomiast za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii organizator przewidział 

nagrody. 

 

§5 

Terminarz konkursu 

 

1. Karty zgłoszenia wg załączonego wzoru należy dostarczyć lub przesłać do dnia  

2 grudnia 2021 r. na adres : Zespół Szkół w Czudcu, ul Parkowa 7, 38 – 120 Czudec, 

z dopiskiem „VI Festiwal Kultury Europejskiej” lub mailowo (scan) 

agnieszka_rykala@op.pl 

2. Każdy uczestnik VI Festiwalu Kultury Europejskiej zobowiązany jest do 

przesłania/dostarczenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 

podpisanego przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego 

najpóźniej w dniu finału konkursu tj. do 14 grudnia 2022 r. 

3. Prace plastyczne wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Zespołu 

Szkół w Czudcu do 6 grudnia 2022 r. 

4. Finał konkursu i rozstrzygnięcie odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 

09:00 w Zespole Szkół w Czudcu. 
 

§ 6 

Pozostałe ustalenia 

 

1. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas udziału w VI Festiwalu Kultury 

Europejskiej należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zaleceń dotyczących 

SARS-COV2-19. 

2. W prezentacji danego kraju w formie stoiska nie można wykorzystywać produktów 

spożywczych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie,                    

w tym terminu konkursu lub jego formuły na on-line. 
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3. Przekazanie prac plastycznych jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu 

przez autora. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia nagrodzonych prac na 

stronach internetowych. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące  

w nim udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu, 

w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z Rozporządzenie 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 oraz 

ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

7. Niedostosowanie się do regulaminu jest podstawą do wyeliminowania z udziału  

w konkursie.  

8. Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem się  

i uczestnictwem w konkursie. 

9. Kontakt z organizatorami: Zespół Szkół w Czudcu, 38 – 120 Czudec, ul. Parkowa 7, 

tel./fax (17) 2771013 – Agnieszka Rykała (agnieszka_rykala@op.pl) 

 

§ 7 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7,                                  

38-120 Czudec. 

2. Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Festiwalu Kultury Europejskiej. 

3. Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej Festiwalu Kultury 

Europejskiej w Zespole Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7,38-120 Czudec. 

4. Pozyskane dane będą przechowywane do końca roku szkolnego 2022/2023. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo 

do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Urząd Ochrony Danych. 

7. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w VI Festiwalu Kultury Europejskiej. 

8. Zespół Szkół w Czudcu zastrzega sobie prawa do udostępniania materiałów 

konkursowych na stronie internetowej szkoły. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia 

Organizatorzy 
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KARTA ZGŁOSZENIA  

UDZIAŁU W VI FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ W CZUDCU 

 

1 Imię i 

nazwisko 

uczestnika  

 

2 Dokładny adres 

szkoły (nr tel./ 

e-mail) 

 

3 Imię i nazwisko 
opiekuna  

 

4 Forma 

uczestnictwa 

(właściwe 

podkreślić) 

  piosenka 

   plakat 

   prezentacja kraju europejskiego oraz quiz  (obowiązkowo) 

5 Utwór w języku 

obcym: 

(zaznaczyć X)  

  j. angielski,  

   j. niemiecki  

6 A. Utwór w 

języku obcym: 

 

Autor........................................................................................................................ 

 

Tytuł ....................................................................................................................... 

 

B. Utwór w 

języku 

polskim 

 

Autor........................................................................................................................ 

 

Tytuł ....................................................................................................................... 

Imię i nazwisko tłumacza(dot. utworów tłumaczonych z języków krajów Unii 

Europejskiej) …………………………………………………………………….. 

 

  



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec. 

2. Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Festiwalu Kultury Europejskiej. 

3. Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej Festiwalu Kultury Europejskiej 

w Zespole Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec. 

4. Pozyskane dane będą przechowywane do końca roku szkolnego 2022/2023. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd 

Ochrony Danych. 

7. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w VI Festiwalu Kultury Europejskiej. 

8. Zespół Szkół w Czudcu zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych form na stronie 

internetowej szkoły i mediach społecznościowych. 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ/ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

W/S PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu przez Administratora Danych 

Osobowych (ADO), danych osobowych moich i mojego dziecka. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez ADO danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie potrzebnym do realizacji 

Powiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej, 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, oraz ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

i Rozporządzenia MEN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

 ................................................  
Data i podpis osoby pełnoletniej/rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

 


