
REGULAMIN KONKURSU „OPOWIEDZ O SZKOLE SŁOWAMI PIOSENKI”  

1. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2  im. Tadeusza Kościuszki         

w Łęcznej. 

 

2. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu piosenki o Szkole Podstawowej nr 2        

w Łęcznej, do którego zostanie skomponowana melodia i nagrany teledysk. 

Tekst powinien być rytmiczny, rymowany, może zawierać refren, tytuł oraz nadawać 

się do wykonania. W słowach piosenki powinny być zawarte  informacje o historii                  

i teraźniejszości szkoły. Tekst nie może zawierać danych wrażliwych                                   

o pracownikach, uczniach i absolwentach szkoły. 

 

3. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest kształtowanie tożsamości lokalnej i kulturowej,  poczucia 

przynależności do społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej oraz rozwijanie 

twórczości artystycznej i literackiej uczniów i absolwentów szkoły. 

 

4. Uczestnicy Konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas oraz absolwenci Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łęcznej.  

 

5. Warunki udziału w Konkursie 

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia 

o przeniesieniu praw autorskich na organizatora. Każdy uczestnik może zgłosić 

dowolną ilość tekstów. Konkurs przewidziany jest dla  uczestników indywidualnych. 

 

6. Przebieg Konkursu 

Prace konkursowe w formie pisemnej lub wydruku wraz z oświadczeniem o prawach 

autorskich należy złożyć w Sekretariacie Szkoły przy ulicy Szkolnej 53 lub nadesłać 

pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul Szkolna 53, 21- 010 Łęczna do dnia  28 

lutego 2022 r. Na kopercie należy dopisać: Praca na konkurs „Opowiedz o szkole 

słowami piosenki”. 

Organizator konkursu powoła komisję, która wyłoni laureata konkursu  i przyzna 

wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2022 roku, natomiast 

wręczenie nagrody głównej odbędzie się na uroczystej gali z okazji 40- lecia szkoły. 

 

7. Postanowienia końcowe 

Autorzy tekstów zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie dzieł w działaniach promocyjnych szkoły i zamieszczenie ich na 

stronach internetowych szkoły.  



Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że teksty zgłoszone na konkurs są napisane osobiście                  

i nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 

Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody głównej, jeżeli poziom artystyczny  

i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczająco dobry do aranżacji piosenki  

o szkole.  

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z RODO, zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu          

i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń. 

W związku z pandemią COVID – 19 i możliwą  koniecznością dostosowania się do 

zasad bezpieczeństwa, organizator zastrzega możliwość wprowadzenia  zmian            

w organizacji konkursu.  

 


