
* Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Każdego roku motyw 

przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze 

zdrowia publicznego na świecie.   
 

    

 

Regulamin  

XIX Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie  

pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.  

  

Organizatorzy: 

- Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki  

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu  

- Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie-rejon Jarosław,  

- Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. 

 

Cele przeglądu: 

- promocja hasła Światowego Dnia Zdrowia w piosence  

- wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu 

- kształtowanie umiejętności prezentowania własnej pracy (zdolności) 

- przygotowanie do pełnienia ról społecznych w dorosłym życiu 

- nawiązanie kontaktów rówieśniczych i przyjaźni. 

 

Uczestnicy: 

- uczniowie placówek zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – rejon 

Jarosław   

 

Termin przeglądu 

 

7 IV 2020 r. godz.1000 sala widowiskowa Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki  

w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 1, 37-500 Jarosław.   

 

 

 



 

Zasady uczestnictwa w przeglądzie: 

1. Placówka może zaprezentować tylko 1 utwór o tematyce prozdrowotnej, nawiązujący do 

przesłania Światowego Dnia Zdrowia* pod hasłem „Badaj się profilaktycznie”. 

2. Tekst piosenki promującej zdrowie, zdrowy styl życia może być napisany do znanej melodii. 

3. Uczestnicy przeglądu prezentują piosenkę o tematyce zdrowotnej z zakresu zdrowego stylu 

życia, odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki uzależnień, higieny osobistej, higieny jamy 

ustnej, szczepień ochronnych itp. 

4. Treści zawarte w piosence powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość 

uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu, 

np. poprzez szczepienia ochronne, właściwą higienę.   

5. Do utworów należy przygotować własną choreografię i akompaniament muzyczny. 

6. Placówka przesyłając kartę zgłoszenia na przegląd piosenki wyraża zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie tekstu piosenki przez organizatorów w celach promocyjno- wydawniczych 

w przyszłości.  

7. Organizatorzy proszą o pisemne: faxem lub mailem zgłoszenie udziału w przeglądzie do dnia  

25.03.2020r. – załącznik Nr 1 na adres: 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław 

fax. (016) 621 25 18, e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl; oswiatajaroslaw@gmail.com  

 

8. Załączniki:  

- Załącznik Nr 1 – Karta Zgłoszenia 

- Załącznik nr 2- Zgoda na udział w przeglądzie piosenki i wykorzystanie wizerunku 

dziecka (dot. uczestnika niepełnoletniego) 

- Załącznik nr 3 – Zgoda na udział w przeglądzie piosenki i wykorzystanie wizerunku 

dziecka (dot. uczestnika pełnoletniego).  

 

 

mailto:psse.jaroslaw@pis.gov.pl
mailto:oswiatajaroslaw@gmail.com


 

Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

 
 KARTA ZGŁOSZENIA 

 
Placówka  

Adres  

Tel. 

 E mail  

 

Ilość wykonawców   

Tytuł piosenki   

Autor/autorzy tekstu piosenki  

Imię i nazwisko nauczyciela, który 

przygotował wykonawców na przegląd 

 

Warunki techniczne potrzebne wykonawcom 

(właściwe podkreślić*) 

Mikrofon- ile? ……..  
stolik,  

odtwarzacz CD, 
wzmacniacz do organów elektrycznych  

…………………………………………….. 
 

Tekst piosenki 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Data, pieczątka placówki        podpis Dyrektora 
 

………..……………………..       …………………………………



 

Załącznik nr 2 do regulaminu 
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Miejscowość …………………………………………dn. …………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE PIOSENKI 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

(dot. uczestnika niepełnoletniego) 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać imię i nazwisko dziecka) 

w XIX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie na zasadach określonych 

w regulaminie. Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka zarejestrowanego podczas prezentacji piosenki poprzez umieszczenie zdjęć/filmów na 

stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współorganizatorach przeglądu piosenki 

oraz w lokalnych mediach w celu informowania o przeglądzie i jego promocji.  

 

 

………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami rozporządzenia 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),  

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu 
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych. 

 

 

1. Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno 

Epidemiologiczną w Jarosławiu jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem:  

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław 

4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław; 

iod.psse.jaroslaw@o2.pl 

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do czynności ujętych w Regulaminie konkursu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 

Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być osoby i podmioty 

zainteresowane zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. 

7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w 

interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych 

przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; 

sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub 

Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

 

…………………………………….. 

 (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

* właściwe podkreślić 
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Miejscowość …………………………………………dn. …………………… 

 

 

 

………………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

………………………….  

(Klasa) 

 ………………………………………………………..  

(szkoła) 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE PIOSENKI 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   

(dot. uczestnika pełnoletniego) 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w XIX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej 

Zdrowie na zasadach określonych w regulaminie i wykorzystanie mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas prezentacji piosenki poprzez umieszczenie zdjęć/filmów na stronie 

internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współorganizatorach przeglądu piosenki oraz 

w lokalnych mediach w celu informowania o przeglądzie i jego promocji. 

 

 

………………………………………………………….. 

(czytelny podpis)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami rozporządzenia 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),  

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu 
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno 

Epidemiologiczną w Jarosławiu jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem:  

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław 

4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław; 

iod.psse.jaroslaw@o2.pl 

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do czynności ujętych w Regulaminie konkursu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 

Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być osoby i podmioty 

zainteresowane zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. 

7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w 

interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych 

przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; 

sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub 

Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

 

 

…………………………………….. 

 (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

* właściwe podkreślić 


