
 

I FESTIWAL PIOSENKI „TRZY NUTY” 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dynowie 
i Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury” zapraszają młodzież  klas 7 i 8 
szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Festiwalu Piosenki „Trzy 
nuty”. Konkurs posiada rangę wojewódzką. Chcemy, aby Festiwal 
popularyzował pieśni i piosenki trzech kultur: polskiej, żydowskiej i 
ukraińskiej.  

W roku jubileuszowym zaczynamy od kultury polskiej. Festiwal 
odbędzie się więc pod hasłem „Śpiewajmy w stulecie dla Niepodległej”. 
Prosimy uczestników o zaśpiewanie dwóch piosenek. Jedna z nich – 
określana jako piosenka walki – powinna wiązać się z okresem zmagań 
o niepodległość w latach 1914-1920 oraz czasami II wojny światowej lub 
walk o suwerenność w okresie PRL-u; druga piosenka ma reprezentować 
szeroko rozumiany nurt rozrywkowy i pochodzić z lat 1918-2018. Chodzi 
nam o  utwory wyjątkowo popularne i wartościowe, zarówno w warstwie 
muzycznej, jak i tekstowej, które na trwałe weszły do panteonu polskiej 
piosenki.  

Szczegóły dotyczące festiwalu znajdują się w załączonym regulaminie. 

Serdecznie zapraszamy. 

Dyrektor szkoły 
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I Festiwal Piosenki „Trzy Nuty” 

 pod hasłem „Śpiewajmy w stulecie dla Niepodległej”. 

Regulamin 
 

I. Organizator: 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji  Narodowej w Dynowie oraz działające w  nim 
Centrum Edukacji Młodzieży  „Trzy Kultury.” 

 

II. Cele konkursu: 

 wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie im zaprezentowania umiejętności 
wokalnych na scenie przed profesjonalnym jury, 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju poprzez utrwalenie w pamięci ważnych, 
śpiewanych przez pokolenia Polaków pieśni i piosenek, 

 kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, 
 przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych na  „polskiej drodze do niepodległości,” 
 uczczenie pieśnią,  piosenką Stulecia Polskiej Niepodległości. 

 
 

III. Konkurs skierowany jest do uczniów  klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  klas trzecich 
gimnazjów   oraz młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. 

 

IV. Uczestnicy: 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: solistów i zespołów. 
 Każdą szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół muzyczny. 
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V. Zasady konkursu: 

 Konkurs posiada rangę wojewódzką. 
 Konkurs odbędzie się 19 listopada 2018 roku o godzinie 10:00  w auli 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji  Narodowej w Dynowie. 
 Uczestnicy przygotowują dwie piosenki, pierwszą  związaną z okresem zmagań   

o niepodległość w latach 1914 – 1920 oraz z czasami II wojny światowej lub walk  
o suwerenność w okresie PRL- u, drugą reprezentującą szeroko rozumiany nurt rozrywkowy 
 i pochodzącą z lat 1918- 2018. 

 Prezentacja utworów   z własnym zespołem, akompaniamentem, podkładem muzycznym lub 
a`capella. 

 Podkład muzyczny  na pendrive lub płycie CD powinien być dostarczony organizatorom  
w dniu konkursu, 30 minut przed rozpoczęciem przesłuchań. 

 Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 
 Czas występu nie może przekraczać 10 minut. 
 Konkurs przeprowadzony będzie w  dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy siódme i ósme szkół podstawowych, klasy trzecie gimnazjum, 
- szkoły ponadgimnazjalne. 

 W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody (złota, srebrna i brązowa nuta) 
 oraz wyróżnienia, którym towarzyszyć będą nagrody pieniężne. 
 

VI. Zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 14 listopada 2018 roku  na adres : 
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji  Narodowej w Dynowie 

 ul. 1 Maja 17 
36 – 065 Dynów   

e- mail lodyn9@poczta.onet.pl 
 drogą tradycyjną lub elektroniczną. 

 
 Karta zgłoszenia 

 
 Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz udostępnienie  wizerunku dziecka na stronach internetowych, 
wydawnictwach szkolnych i lokalnych, materiałach promujących szkołę na potrzeby 
konkursu. 
 

VII. Kryterium oceny: 

 Dobór repertuaru,  
 Interpretacja utworów i  ogólne wrażenie artystyczne, 
 Innowacje artystyczne, oryginalne aranżacje, 
 Muzykalność oraz warunki głosowe wykonawców.  
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VIII. Informacje dodatkowe: 

 Opiekun wykonawcy dostarcza w dniu konkursu oświadczenie rodziców/ prawnych 
opiekunów   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie 
wizerunku dziecka na stronach internetowych, wydawnictwach szkolnych i lokalnych, 
materiałach promujących szkołę na potrzeby konkursu. 
 

 W przypadku pytań odnośnie konkursu prosimy o kontakt  z panem Maciejem 
Jurasińskim  tel.  668131318 lub sekretariatem szkoły tel.  166521077. 

 
 Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Liceum   

Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie www.lodynow.pl 
 

 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

I FESTIWAL PIOSENKI „TRZY NUTY” 

 
I. Imię i nazwisko wykonawcy/zespołu 

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

 

II. Tytuły piosenek 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Reprezentowana szkoła 

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

 

IV. Opiekun 

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

 

V. Wymagania techniczne 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 

 
 

1. Administratorem  danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, ul. 1 Maja 17, 36-065 
Dynów. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor-
odo@wp.pl 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
I Festiwalu  Piosenki „Trzy Nuty” pod hasłem „Śpiewajmy  w stulecie dla 
Niepodległej.” 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do 
jakich zostały zebrane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

9. Każda osoba ma  prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. 
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Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………………….. zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

do celów związanych bezpośrednio z organizacją I Festiwalu Piosenki „Trzy Nuty” 

pod hasłem „Śpiewajmy w stulecie dla Niepodległej”  przez administratora danych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 

realizacji I Festiwalu Piosenki „Trzy Nuty” w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. 

4. 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. 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                  podpis rodzica/ prawnego  opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


