
 

       

       

 

        

Serdecznie zapraszamy na 

V edycję  

PRZEGLĄDU CHÓRÓW DZIECIĘCYCH  

„ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT: 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku 

Medialny Patronat: Polskiego Radia Białystok 

 

ORGANIZATORZY:  

 Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok, 
 tel. 85 8311044, e-mail: ps31@um.bialystok.pl 

 Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku, 82 ul. Zbigniewa Herberta 63,  
15-779 Białystok, tel. 85 688 32 87, e-mail: ps82@um.bialystok.pl 

 

MIEJSCE i CZAS TRWANIA: 

Miejsce: Klubie Osiedlowym Jubilat ul. Głowackiego 14, 15-839 Białystok 

Termin: 06.03.2020r. godz. 9.30 – 11.30,  

mailto:ps31@um.bialystok.pl
mailto:ps82@um.bialystok.pl


 

CELE: 

 Promocja Miasta Białegostoku jako centrum kultury i muzyki.  

 Organizowanie Przeglądu Chórów Dziecięcych  i promowanie uzdolnień muzycznych 
przedszkolaków i dzieci las I-III szkół podstawowych.  

 Aktywne wychowanie dzieci przez muzykę, pobudzenie wyobraźni, poszukiwanie własnych 
dróg twórczych  oraz rozwój osobowości. 

 Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania aktywności muzycznej.  

 Poznanie przez dzieci wartościowej literatury muzycznej. 

 Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną  

 Integracja środowiska lokalnego w tym dzieci i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 

 

UCZESTNICY: 

Dzieci z białostockich przedszkoli i szkół podstawowych  należące do programu „Rozśpiewany 
Białystok” i innych chórów przedszkolnych. 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry przedszkolne i ze szkół podstawowych z klas I-III, należące 
do Programu „Rozśpiewany Białystok” i inne chóry przedszkolne. 

2) Przegląd ma charakter prezentacji poszczególnych zespołów, nie jest konkursem. 

3) Każdy chór biorący udział w przeglądzie powinien przygotować i wykonać jeden utwór  
nawiązujący do tematyki „W zimowej szacie”.  

4) Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut. 

5) O kolejności prezentacji decydują organizatorzy. 

 

2. Rekrutacja 

1) Zasady rekrutacji: 
a) Rekrutacja - Nabór na przegląd chórów będzie prowadzony  poprzez drogę elektroniczną na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

b) Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Przedszkola Samorządowego 
Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4  ps31b@wp.pl  do 17.02.2020r. 

c) Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na przegląd. 

d) Wstęp wolny dla publiczności. 

2) Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 

a) Nazwę, adres, telefon i e-mail  placówki, którą reprezentuje. 

b) Nazwę chóru. 

c) Ilość chórzystów. 

mailto:ps31b@wp.pl


d) Imię i nazwisko opiekuna/dyrygenta, telefon. 

e) Tytuł utworów przygotowanych na przegląd, czas trwania. 

f) Akompaniament, określić (podkreśl właściwe) 

 CD; 

 pianino; 

 utwory wykonane a’capella. 

3. Organizacja i zamierzony przebieg 

1) Przegląd piosenki odbędzie się 06.03.2020 r. w Klubie Osiedlowym Jubilat ul. Głowackiego 14, 

15-839 Białystok 

2) Przewidywany czas trwania przeglądu: 9.30 – 11.30. 

3) Program przeglądu 

a) Powitanie gości 

b) Przedstawienie organizatorów i sponsorów 

c) Inauguracja  - prof. Wioletta Miłkowska 

d) Występy chórów z przedszkoli i szkół podstawowych: 

e) Wręczenie dyplomów, statuetek, nagród rzeczowych 

f) Podziękowanie 
4) Zespoły biorące udział zobowiązane są do przyjazdu na przegląd do godz. 9.15 

5) Wszystkie zespoły chóry biorące udział w przeglądzie otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy  
i upominki. 

6) Informacje o przeglądzie będą umieszczone na stronie organizatorów tj.: www.ps31.bialystok.pl, 
www.przedszkole82.bialystok.pl i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.   

7) Na powyższych stronach internetowych będzie umieszczona fotorelacja z przebiegu przeglądu. 

4. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1) Udział w przeglądzie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno dyrygenta jak  
i rodziców / opiekunów prawnych nieletnich uczestników zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych  
i promocyjno-marketingowych. 

3) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń  
w zakresie określonym przez RODO, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów  
i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie 
przez Organizatorów, w publikacjach Organizatorów. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek 
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  
w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

  

http://www.ps31.bialystok.pl/
http://www.przedszkole82.bialystok.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Przeglądu Chórów Dziecięcych 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

PRZEGLĄD CHÓRÓW PRZEDSZKOLYCH „ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” 
 

1. Nazwę, adres, telefon i e-mail  placówki, którą reprezentuje 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. Nazwa Chóru: .................................................................................................................. 

3. Ilość chórzystów: ………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko dyrygenta przygotowującego chór do przeglądu: 

…………………………………………………………………………… 

Telefon dyrygenta……………………………………………………… 

e-mail dyrygenta ………………………………………………………. 

 

5. Utwory przygotowane do przeglądu  (czas trwania): 

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

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

 Akompaniament: * (zaznacz właściwe) 

CD                            pianino                     

 Utwory wykonane a’capella    

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Przeglądu Chórów Dziecięcych  

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla dyrygentów) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji „V Edycji Przeglądu Chórów 
Dziecięcych „‘Rozśpiewany Białystok’”, tj. imienia i nazwiska oraz telefonu przez Przedszkole Samorządowe 
nr 31 w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania 
przeglądu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań). 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku przez Przedszkole Samorządowe 
nr 31 w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku na potrzeby promocyjne 
zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji „V Edycji Przeglądu Chórów Dziecięcych „Rozśpiewany 
Białystok’” na stronach internetowych organizatorów, mediach społecznościowych, w lokalnych pismach  
oraz publikacjach organizatorów. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody  
w sekretariacie przedszkola. 

 
……………………………    ………………………………………. 
miejscowość, data     podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów 
prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 4,  
15-843 Białystok oraz Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Zbigniewa 
Herberta 63, 15-779 Białystok; 

 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku jest Pan Łukasz 
Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu oraz celów 
marketingowo-promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych). 

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy serwisów 
społecznościowych i goście przedszkola; 

 Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon) będą przechowywane przez okres do 28 lutego 
2019r., zaś wizerunek do 31 sierpnia 2023 lub w przypadku publikacji typu kronika okres 
przechowywania określany jest na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat); 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 
przygotowania i wręczenia podziękowania lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie 
wizerunku zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych bez wpływu na sam udział w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3 do Regulaminu  
Przeglądu Chórów Dziecięcych 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla rodziców / opiekunów prawnych) 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. wizerunku przez Przedszkole 
Samorządowe nr 31 w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku na potrzeby 
promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji „V Edycji Przeglądu Chórów Dziecięcych 
„Rozśpiewany Białystok’” na stronach internetowych organizatorów, mediach społecznościowych, w lokalnych 
pismach oraz publikacjach organizatorów. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w 
sekretariacie przedszkola. 

 
……………………………                  ………………………………………. 
miejscowość, data     podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów 
prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 4,  
15-843 Białystok oraz Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Zbigniewa 
Herberta 63, 15-779 Białystok; 

 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku jest Pan Łukasz 
Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl; 

 dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu oraz celów 
marketingowo-promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych). 

 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy serwisów 
społecznościowych i goście przedszkola; 

 dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 28 lutego 
2019r., zaś wizerunek do 31 sierpnia 2023 lub w przypadku publikacji typu kronika okres 
przechowywania określany jest na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat); 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału 
dziecka w przeglądzie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie 
dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 
bez wpływu na sam udział dziecka w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić 


