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KONKURS PIOSENKI MISYJNEJ 

„Panu śpiewaj” 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

REGULAMIN KONKURSU MISYJNEGO: 
 

Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 

125). 

Informacje Ogólne: 

Konkurs Misyjny  „Panu śpiewaj” ma zasięg diecezjalny i skierowany jest do 

wszystkich przedszkoli w diecezji rzeszowskiej. Organizatorem Konkursu jest 

Diecezjalny Wydział  Misyjny w Rzeszowie a Współorganizatorem Przedszkole 

Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 
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Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na 

stronach internetowych: www.misje.rzeszow.pl oraz 

www.przedszkoleserafitek.rzeszow.pl  

Korespondencja konkursowa będzie się odbywać wyłącznie pocztą elektroniczną:  

e-mail: kontakt@misje.rzeszow.pl 

 

 I. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy i Medialny Konkursu: 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Panu śpiewaj” wchodzą: 

Dyrektor Wydziału Misyjnego Diecezji Rzeszowskiej Ks. Daniel Nowak  

i Dyrektor Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie s. Vianneya Pieczek 

Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie i prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu Piosenki: „Panu śpiewaj”. 

Patronat honorowy Konkursu misyjnego: „Panu śpiewaj” objął: 

J. Eksc. bp Jan Wątroba – Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej 

Patronat medialny: Katolickie Radio Via 

 

II. Cele Konkursu: 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania misjami 

prowadzonymi przez polskich misjonarzy z diecezji rzeszowskiej na wszystkich 

kontynentach i poznanie różnorodnych sposobów wspierania ich pracy, m.in. 

poprzez:  

• modlitwę, chrześcijańska postawę, dobre uczynki 

• życie Ewangelią wśród najbliższych 

• drobne ofiary 

• upowszechnianie wiedzy o pracy misjonarzy w świecie poprzez  

prenumeratę czasopism misyjnych 

• uwrażliwianie serca na potrzeby innych 

• zbieranie makulatury na budowę studni w Czadzie 

• zbieranie znaczków na misje 

• inne 

http://www.misje.rzeszow.pl/
http://www.przedszkoleserafitek.rzeszow.pl/
mailto:kontakt@misje.rzeszow.pl
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Pragniemy kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach 

misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej 

oraz warunków bytowych.  

 III. Tematyka Konkursu:  

Działalność Misyjna Kościoła Diecezji Rzeszowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole, które chce wziąć udział w konkursie powinno: 

1.Zapoznać dzieci z działalnością Kościoła wśród ludzi, którzy nie znają jeszcze 

Chrystusa 

2. Przedstawić dzieciom  pracę misyjną polskich misjonarzy z diecezji 

rzeszowskiej na placówkach misyjnych. 

3. Modlić się za Misjonarzy 

4. Rozwijać w dzieciach wrażliwość i budzić ducha solidarności z dziećmi w 

najuboższych krajach świata. 

5. Motywować dzieci do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych. 
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Przedszkole, które chce wziąć udział w konkursie misyjnym musi: 

1. Napisać słowa piosenki misyjnej 

2. Skomponować muzykę do słów napisanej piosenki 

3. Wyłonić spośród siebie solistów albo zespół (maksymalnie 7 osób), który 

zaśpiewa piosenkę i ją nagra. 

 

 IV. Zgłoszenie do Konkursu: 

Konkurs polega na napisaniu słów piosenki misyjnej, skomponowaniu do niej 

muzyki i odesłaniu nagrania do Organizatora Konkursu do dnia 25.03.2022r. na 

adres mailowy:  kontakt@misje.rzeszow.pl 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2022, o godz. 14.00. 

V. Kryteria konkursu:  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. Dzieci najmłodsze: 3-4 - latki, 

2. Dzieci starsze:  5 i 6 - latki, 

Przedszkole zgłasza maksymalnie 2 piosenki 

Łączny czas wykonania jednej piosenki nie może przekraczać 5 minut. 

Uczestnicy wykonują autorski utwór w języku polskim. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA 

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Zgłoszenie musi zawierać tekst piosenki, zapis nutowy i nagranie (audio i video), 

które przesyłamy na adres mailowy: kontakt@misje.rzeszow.pl do Organizatora 

Konkursu do dnia 25.03.2022r. 

 

W celu wyłonienia Laureatów Organizator będzie brał pod uwagę: 

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów  

- umuzykalnienie, prezencja muzyczna (kostiumy, choreografia), 

- dykcja  

- pomysłowość, 

 - naturalna i przekonywująca interpretacja 

 

Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych piosenek,  przyznając 

określoną liczbę punktów w skali od 1 do 10. 

mailto:kontakt@misje.rzeszow.pl
mailto:kontakt@misje.rzeszow.pl
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 V. Zasady Konkursu: 

1. Każde przedszkole może przesłać tylko 2 piosenki  

2.  Piosenki konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu. 

3. Do piosenki powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych 

osobowych (do pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez 

oświadczenia nie będą oceniane. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania drukiem nadesłanych 

piosenek  (np. w zbiorze piosenek misyjnych). 

 

VI. Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest  Referat Misyjny Diecezji 

Rzeszowskiej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów z którym można się 

skontaktować: kontakt@misje.rzeszow.pl tel. 

………………………………….. a współadministratorem Przedszkole 

Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie;  

ul. Łukasiewicza 16b; 35 – 604 Rzeszów, z którym można się skontaktować: 

seraf.przedszkole@wp.pl; tel.  17-857-41-06  

2. Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w 

Rzeszowie wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych z którym 

można się skontaktować pod adresem katbart86@wp.pl 

3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w następujących celach: 

a. w celu dokonania zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego  oraz 

uczestnictwa dziecka w organizowanym przez Administratorów danych w 

Konkursie piosenki misyjnej „Panu śpiewaj”. Informujemy, iż przesłanką 

prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) zgoda osoby, której 

dane dotyczą wyrażona poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz (ii) prawnie uzasadniony interes 

Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Informujemy, iż za 

prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się 

konieczność przetwarzania danych w celach organizacyjnych, związanych 

ze zgłoszeniem uczestnictwa, przeprowadzeniem konkursu, ogłoszeniem 

laureatów konkursu. Informujemy, iż w przypadku wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa  

w konkursie, o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. 

Wycofanie udzielonej zgody będzie skutkowało brakiem możliwości 

wzięcia udziału w konkursie. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma 

charakter dobrowolny, 

b.  w postaci wizerunku (nagranie video z fonią, zdjęcia) w celach 

marketingowych – promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (lub opiekuna 

prawnego) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, iż wyrażenie zgody 

ma charakter dobrowolny oraz o możliwości wycofania udzielonej zgody 

mailto:kontakt@misje.rzeszow.pl
mailto:seraf.przedszkole@wp.pl
mailto:katbart86@wp.pl
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w każdym czasie bez wpływu na inne, łączące strony postanowienia 

wynikające z niniejszego Regulaminy.  

4. Informujemy, iż dane osobowe będą ujawniane:  

a) odbiorca Pani(a) danych osobowych będą członkowie komisji, tzw. jury 

konkursu piosenki, 

b) podmioty wspierające organizację konkursu. Wykaz podmiotów, którym 

są ujawniane dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane 

dotyczą 

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane: 

a) w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, w formie 

papierowej i elektronicznej do czasu zakończenia konkursu piosenki, nie 

krócej niż do końca roku kalendarzowego, 

b)  w związku z przetwarzaniem wizerunku, w formie elektronicznej, przez 

czas nieokreślony lub do wycofania udzielonej zgody lub do momentu 

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, 

której dane dotyczą, 

6. Przysługuje Pani(u) prawo żądania dostępu do danych,  ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie, a także na wniesienia sprzeciwu. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani(a) 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza EOG (do państwa 

trzeciego), 

9. Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 VII. Postanowienia końcowe 

 Niniejszy regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022 i jest dostępny na 

stronach internetowych: www.misje.rzeszow.pl oraz 

http://przedszkoleserafitek.rzeszow.pl 

 

Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na 

stronach www.misje.rzeszow.pl oraz http://przedszkoleserafitek.rzeszow.pl dnia 

8 kwietnia 2022r. 

 

Rozdanie nagród odbędzie się w Przedszkolu Publicznym Sióstr Serafitek  

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, dnia 4 czerwca 2022r. 

 

 

http://www.misje.rzeszow.pl/
http://przedszkoleserafitek.rzeszow.pl/
http://www.misje.rzeszow.pl/
http://przedszkoleserafitek.rzeszow.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu misyjnego „Panu śpiewaj”  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PIOSENKI MISYJNEJ 

„Panu śpiewaj” 

 

 

Imię i nazwisko solistów lub 

imiona i nazwiska  dzieci z 

zespołu 

 

 

Grupa wiekowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł piosenki  

Nazwa placówki 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

nr telefonu kontaktowego 

mail nauczyciela 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w 

regulaminie konkursu 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu misyjnego „Panu śpiewaj”  

 

Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) 

 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem rodzicem (prawnym 

opiekunem) dziecka ………………………………………………………  

i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej 

wskazanego dziecka. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu misyjnego „Panu 

śpiewaj!” organizowanego przez Diecezjalny Wydział  Misyjny w Rzeszowie  

i Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi  

w Rzeszowie, akceptuję jego warunki i  wyrażam zgodę na udział w tym 

konkursie ww. dziecka.  

 

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

data i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na upowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………… na fotografiach, 

nagraniach fonii i video  zebranych podczas konkursu misyjnego w celu promocji 

i prezentowania działalności  Diecezjalnego Wydziału  Misyjnego w Rzeszowie i 

Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w 

Rzeszowie 

 

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

data i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne  

w regulaminie Konkursu misyjnego „Panu  śpiewaj”  na stronie internetowej 

www.misje.rzeszow.pl  i  www.przedszkoleserafitek.rzeszow.pl  

 

 

http://www.misje.rzeszow.pl/
http://www.przedszkoleserafitek.rzeszow.pl/
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