
 

 

 

 
         Stowarzyszenie             Centrum                     Urząd Gminy          Starostwo Powiatowe     Gminny Ośrodek  

   Przyjaciół                   Edukacji                        Potęgowo                      w Słupsku                        Kultury 
     Łupawy                  Regionalnej                                                                                                  w Potęgowie 
 

 

REGULAMIN  KONKURSU   

„XXVI  POWIATOWE  PREZENTACJE  ARTYSTYCZNE –  

ŁUPAWA 2018” 
 

1. Organizatorzy: 
 

- Wójt Gminy Potęgowo 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 

- Starosta Starostwa Powiatowego w Słupsku 

- Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy- „Dolina Łupawskich Megalitów” 

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie 

 

2.Cel konkursu: 

 

Propagowanie wśród młodzieży form kulturalnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie dzieci  

i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Prezentacja umiejętności 

artystycznych dzieci i młodzieży. Wymiana doświadczeń oraz integracja dzieci i młodzieży z 

różnych środowisk kulturowych.  
 

3.Uczestnicy : 
    Dzieci i Młodzież ze Szkół Podstawowych,  Gimnazjów oraz  Placówek Kulturalnych. 
 

4. Termin: 25-go maja 2018– rozpoczęcie przeglądu godzina 1000. 

 

5. Miejsce: świetlica wiejska w Łupawie. 
 

6. Nagrody i wyróżnienia 

 

Dla najlepszych wykonawców za zajęcie I m-ca przewidziane są puchary: 

 

-  Wójta Gminy Potęgowo 

-  Starosty Powiatu Słupskiego 

-  Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo 

-  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie 

-  Wicestarosty Powiatu Słupskiego 

-  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 

-  Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łupawie 

-  Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Łupawy- „Dolina Łupawskich Megalitów” 
 

 

 

 

 Szkoła Podstawowa 

w Łupawie 

 



Dla wszystkich uczestników prezentacji przewidziane są dyplomy okolicznościowe i nagrody 

rzeczowe. 

 

Zgłoszenia do udziału w prezentacjach należy nadesłać na załączonym druku na adres: 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łupawie, 76- 242 Łupawa  22, 

lub fax. 59 8463566 lub e-mailem: szkolalupawa@wp.pl 

 

7. Warunki udziału: 

a) Z każdej szkoły lub placówki kulturalnej może zaprezentować się po 1 wykonawcy  

w każdej z wymienionych poniżej form artystycznych. 

b) Prezentacje mogą obejmować następujące formy twórczości dzieci i młodzieży:  

-  występy solistów  SP kl. 0 - III, SP IV-VI, SP VII i pozostałe klasy gimnazjum 

- występy zespołów wokalnych SP kl. 0 - III , SP IV-VI, SP VII i pozostałe klasy gimnazjum 

-  występy zespołów tanecznych: SP 0- IV, SP V-VII i pozostałe klasy gimnazjum 

-  przedstawienia małych form teatralnych i kabaretowych. 

c) Każdy z wykonawców prezentuje jeden utwór. 

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korygowania postanowień niniejszego  regulaminu 

wynikającego z ograniczeń czasowych i lokalowych oraz innego podziału nagród. 

e) Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych nagranych na płycie CD  

   lub pamięci przenośnej flash. 

f) Inny sprzęt specjalistyczny uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie. 

g) Odprawa instruktorów lub opiekunów zespołów odbędzie się w dniu prezentacji  

   o godzinie 930. 

h) Można wykorzystać pełny playback w formach tanecznych i kabaretowych, a półplayback w 

formach: soliści i zespoły wokalne. 

i) Uczestników festiwalu  oceniać  będzie jury  powołane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Łupawie i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. 

j) Decyzja jury jest ostateczna. 

k) Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesne w wyrażeniem zgody na przetwarzanie  

   danych osobowych.  

l) Niezbędne do udziału w konkursie jest przysłanie Organizatorowi podpisanej "zgody    

   uczestnika na przetwarzanie danych osobowych" umieszczonej w załączniku. 
 

8. Karty zgłoszenia należy nadesłać do 18 maja 2018r. nr fax. – 59/8463566, szkolalupawa@wp.pl 

 

9. Istnieje możliwość wykupienia obiadu (II danie) w cenie około 8,50 zł płatne gotówką lub 

przelewem (prosimy zabrać ze sobą dane do faktury, fakturę za posiłek firma cateringowa prześle pocztą). 
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( pieczęć nagłówkowa placówki) 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA 
 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w .......................................................................... 

Placówka Kulturalna ............................................................................................. 

( nazwa placówki) 

 

Zgłasza udział w przeglądzie artystycznym –  

 

PREZENTACJE – ŁUPAWA 2018 
 

Do udziału w konkursie zgłasza następujące formy twórczości artystycznej : 

 

Forma prezentacji Ilość 

uczestników 

Kategoria 

wiekowa 

Nazwisko i imię opiekuna 

Forma teatralna    

Soliści: SP  kl.   0 – III     

Soliści: SP  kl. IV - VI    

Soliści: SP kl. VII i pozostałe klasy 

gimnazjum 

   

Zespół wokalny SP kl.  0 – III                   

Zespół wokalny SP kl.  IV – VI                   

Zespół wokalny :  SP kl. VII i pozostałe klasy 

gimnazjum 

   

Zespół taneczny : SP 0- IV    

Zespół taneczny : SP V-VII i pozostałe 

klasy gimnazjum 

   

 

 
Jednocześnie zamawiam ............. posiłków. 
 

 

     .................................................................... 
     ( pieczęć i podpis dyrektora szkoły  lub placówki) 

 

 

 
 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Nazwisko i Imię dziecka  …………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia   …………………………………………………….......................……. 

Adres    …………………………………………...........................................…………………...        

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

Niniejszym oświadczam, że: 

• zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej jednostki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w 

zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, 

którego jestem reprezentantem ustawowym. Oświadczam także, że zostałam/łem pouczony o przysługujących mi uprawnieniach 

w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania 

prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

.………………………………... 

………………………………… 

data i podpis rodziców 

 

• wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku medialnego dziecka i rodziców/opiekunów prawnych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Potęgowie do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), 

.………………………………... 

………………………………… 

data i podpis rodziców 

 

Oświadczenie informacyjne 

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) informuję 

Pana/Panią, że Administrator danych osobowych tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie  zbiera i przetwarza dane osobowe 

Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią 

celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci. 

 

 


