
21 lat WT1                                               Strzelce Opolskie, dn. 16 grudnia 2022 r. 

XX edycja WIECZÓRU TALENTÓW 

REGULAMIN  KONKURSU 

1. Zespół lub osobisty udział zgłasza uczeń macierzystej szkoły – Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego  

w Strzelcach Opolskich – zwanej dalej szkołą. 

2. Liczba członków zespołu wokalno – muzycznego wraz z wokalistą nie może 

przekroczyć 6 osób z wyjątkiem grup tanecznych lub innych nietypowych zgłoszeń 

wymagających udziału większej liczby osób. 

3. Przynajmniej jedna osoba występująca musi być uczniem szkoły. 

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu jest spełnienie zasad regulaminu 

konkursu, wypełnienie karty zgłoszeniowej do XVIII edycji konkursu – załącznik  

nr 1 przez osobę zgłaszającą oraz kartę zgłoszenia indywidualnego do XIX edycji 

konkursu – załącznik nr 2 przez uczestników wskazanych w załączniku nr 2 w jego 

poszczególnych częściach oraz złożenie jej u Pana Dariusz Szczypury  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 12 40 (koniec 

piątej przerwy międzylekcyjnej). 

5. Półfinał konkursu rozegra się 3 marca 2023 roku w szkolnej auli o godzinie 1530. 

6. Komisja konkursowa w składzie minimum 3 osób tuż po półfinale konkursu podejmie 

decyzję o dopuszczeniu do koncertu finałowego oraz o zajętych miejscach,  

w tym o zdobyciu nagrody głównej – pierwszego miejsca. 

7. Komisja konkursowa tuż po półfinale konkursu informuje uczestników jedynie  

o dopuszczeniu do finału konkursu. 

8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas finału konkursu. 

9. Finał konkursu rozegra się 17 marca 2023 roku w szkolnej auli  

o godzinie 17 00.  

10. Czas trwania występu wraz z przygotowaniem zespołu podczas finału konkursu nie 

może przekroczyć 15 minut z zastrzeżeniem punktu 11. 

11. Zdobywca(y) I miejsca, laureaci z lat ubiegłych zaproszeni przez organizatorów 

konkursu mają prawo przedłużyć swój występ do 30 minut. 

12. Organizatorzy konkursu mają prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia od osób, które 

swoim zachowaniem z przeszłości mogłyby zagrozić prawidłowemu przebiegowi 

konkursu. 

13. W trakcie przygotowań, półfinału jak i finału konkursu obowiązują przepisy regulaminu 

szkoły, epidemiczne, w szczególności w zakresie obostrzeń z zakresu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania Covid-19. 

14. W związku z obostrzeniami, zaleceniami epidemicznymi w zakresie obostrzeń  

i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 organizatorzy konkursu mogą 

zastrzegają sobie prawo zmiany terminów poszczególnych części konkursu. 

 
1 Pierwsza edycja WT miała miejsce 27 listopada 2001 roku. 



załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO XIX EDYCJI KONKURSU 

WIECZÓR  TALENTÓW 

(proszę wypełniać drukowanymi literami) 

Nazwa zespołu 

…………………………………………………………………………………… 

Skład zespołu 

lp. imię nazwisko 
instrument 

(sposób podpięcia) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  

Zgłaszający zespół (imię i nazwisko)      ……………………………………………………… 

 

……………………………… 20…… r.                                     ……………………………… 

        miejscowość i data                                                             czytelny podpis zgłaszającego 

 

DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

/podpisy członków komisji/ 



załącznik nr 2 

część 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA IDYWIDUALNEGO DO XIX EDYCJI 

KONKURSU 

WIECZÓR  TALENTÓW 

(dotyczy wszystkich uczestników konkursu) 

(proszę wypełniać drukowanymi literami) 

Zgłaszam swój udział (zespół) do udziału w Wieczorze Talentów. Oświadczam,  

że zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..  

3. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….  

4. Adres szkoły ……………………………………………………………………………..  

5. Gmina …………………………………………………………………………………… 

    

…………………………..… 20…… r.              …………………………………… 
            miejscowość i data                    czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

                                                                                                                                      lub przedstawiciela ustawowego 

 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział /mojego dziecka/ 

…………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)  

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

                                                 

……………………………………… 20…… r.                                      …………………………………… 

            miejscowość, data                                                                   podpis uczestnika pełnoletniego  

                   lub przedstawiciela ustawowego       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

część 2 

 

(dotyczy uczniów innych szkół i osób spoza szkoły oraz uczniów szkoły, 

którzy nie wypełnili i nie dostarczyli do szkoły deklaracji RODO) 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie danych osobowych /moich/mojego dziecka/ 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

                                   

 …………………………………… 20…… r.                               …………………………………… 

           miejscowość, data                                                                podpis uczestnika pełnoletniego  

               lub przedstawiciela ustawowego       

 

 

                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody3 na publikację danych osobowych /moich/mojego dziecka/  

(w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników, w tym zajętego miejsca 

przez organizatora konkursu, tj. Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, realizującego zadanie własne polegające  

na organizacji w roku szkolnym 2021/2022  konkursu „Wieczór Talentów”  którego administratorem 

danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. 

                                     

…………………………………… 20…… r.                                …………………………………… 

           miejscowość, data                                                                podpis uczestnika pełnoletniego  

               lub przedstawiciela ustawowego       

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody4 na nieodpłatne rozpowszechnianie /mojego/ wizerunku /mojego 

dziecka/ w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

 

…………………………………… 20…… r.                                …………………………………… 

           miejscowość, data                                                                podpis uczestnika pełnoletniego  

               lub przedstawiciela ustawowego       

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 
2 niepotrzebne skreślić. 
3 niepotrzebne skreślić. 
4 niepotrzebne skreślić. 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego  

w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100, NIP: 756-12-49-781,  

nr telefonu 77 461 22 25. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie lub pocztą 

elektroniczną na adres: jwroblewski@lostrzelce.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postępowania konkursowego  

(tj. konkursy, olimpiady i turnieje). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się 

odbywać. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa. 

6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie  

art. 17 RODO), 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia 

sprawy w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 

Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym  

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie  

z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa  

w pkt 2 i 7 powyżej.  

12. Wyrażenie zgodny na /swój/ udział /mojego dziecka/ w konkursie jest jednoznaczne  

z akceptacją regulaminu danego konkursu. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 20…… r.                               …………………………………… 

           miejscowość, data                                                                podpis uczestnika pełnoletniego  

               lub przedstawiciela ustawowego 


