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INFORMACJE 
OGÓLNE

Kt o m o?e st ar t owa? w  konkursie?

Uczniowie klas 7-8 szkó? podstawowych i klas 1 szkó? 
ponadpodstawowych województw lubelskiego, ?ódzkiego 
i mazowieckiego. Konkurs adresowany tylko do solistów.

Jak  przebiega konkurs?

Etap 1 to eliminacje wewn?trzszkolne. Ka?da szko?a 
mo?e wytypowa? do 5 pó?finalistów.

Etap 2 to przes?uchania zg?oszonych przez ka?d? szko?? 
wykonawców. Szko?a przesy?a nagrania ka?dego z 
uczestników, a jury kwalifikuje do wielkiego fina?u 
najlepszych z najlepszych.

Etap 3 to fina? w Zamojskim Domie Kultury 23.03.2023. 
Ka?dy wykonawca jest oceniany przez profesjonalne jury.

Jaka jest  nagroda g?ówna?

Nagroda za zaj?cie 1 miejsca to nagranie i produkcja 
piosenki w profesjonalnym studiu nagraniowym.

Jak ie s? pozost a?e nagrody?

Nagroda za zaj?cie 2 miejsca to roczna subskrypcja 
Spotify, a za 3 miejsce to pó?roczna subskrypcja Spotify.

Kiedy m o?na nadsy?a? zg?oszenia?

Zg?oszenia (nagrania z formularzem i zgod?) mo?na 
przesy?a? od 23 stycznia do 3 marca na email 
zamosc@smarthigh.edu.pl
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WA?NE 
TERMINY

3 m arca 2023

Ostatni dzie? na przes?anie przez szko?? maksymalnie 5 
nagra? oraz zg?osze? wraz ze zgodami na adres 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie wiadomo?ci 
"Konkurs piosenki 2023 zg?oszenie".

9 m arca 2023

Zako?czenie przes?ucha? pó?fina?owych.

10 m arca 2023

Poinformowanie szkó? zg?aszaj?cych uczestników 
konkursu o zakwalifikowaniu do wielkiego fina?u.

17 m arca 2023

Przes?anie podk?adów wykona? fina?owych na adres 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie wiadomo?ci 
"Konkurs piosenki 2023 podk?ad".

23 m arca 2023

Wielki fina? na scenie Zamojskiego Domu Kultury. 
Koncert finalistów rozpoczyna si? o 12:00. Wyst?py 
ocenia czteroosobowe profesjonalne jury (aktor, dwóch 
muzyków, specjalista j?zyka angielskiego). 
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ORGANIZATOR 
WYDARZENIA

Dwuj?zyczne 

Liceum  Ogólnokszt a?c?ce 

Sm ar t  High

Ksi?cia Józefa Poniat owsk iego 4

22-400 Zam o??

+48 572 00 11 02

zam osc@sm ar t high.edu.pl

l iceum .sm ar t high.edu.pl

@liceum sm ar t high

@liceum sm ar t high

@liceum sm ar t high
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BART?OMIEJ 
KASPRZYKOWSKI

Od 2012 gra Paw?a St rzeleck iego w  ser ialu t elew izji Polsat  Przyjació?k i. W 2015 zwyci??y? w  czwar t ej edycji 

program u Polsat u Twoja t warz brzm i znajom o (2015), k t órego nast ?pnie w  lat ach 2016?2017 by? jurorem .

W m?odo?ci przez dwa lata trenowa? w klubie ta?ca 

towarzyskiego ?Mark Dance? w Szczecinie, a tak?e bra? 

udzia? w Mistrzostwach Polski w Show Dance. W 1996 

uko?czy? I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii 

Sk?odowskiej-Curie w Szczecinie.

W 2000 uko?czy? wroc?awsk? fili? PWST w Krakowie. W 

latach 2001?2008 by? aktorem Teatru im. Juliusza 

S?owackiego w Krakowie. Wspó?pracowa? z teatrem In 

Vitro w Lublinie. W 2007 za gr? w spektaklu ?ukasza 

Witt-Micha?owskiego Kamienie w kieszeniach otrzyma? 

Grand Prix na Przegl?dzie Teatrów Ma?ych Form 

?Kontrapunkt? w Szczecinie i Grand Prix na Festiwalu 

Wiosna Teatralna w Bielsku-Bia?ej. Obecnie gra w 

spektaklu Telewizja k?amie, którego jest re?yserem.

W latach 2005?2007 gra? Wojciecha w serialu TVN Magda 

M.. W 2007 wciela? si? w posta? tytu?owego agenta 

Hansa Klopssa w serialu Halo Hans!. W 2008 zacz?? gra? 

ksi?dza Roberta w serialu TVP1 Ranczo. W latach 

2008?2009 gra? jedn? z g?ównych ról w serialu TVN Teraz 

albo nigdy!. W 2009 w parze z Blank? Winiarsk? zaj?? 

drugie miejsce w finale dziewi?tej edycji programu 

rozrywkowego TVN Taniec z gwiazdami.
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MAGDALENA 
STOPA

Prowadzi agencj? ar t yst yczn? ?Ars Cant a?. Mieszka w  Zam o?ciu. Wokalist k? jest  córka Magdalena 

St opa-Dziuba pó?f inalist ka ?Mam  Talent ?, m uzykam i synow ie Krzyszt of  (sk rzypek) i Maksym ilian (basist a).

Pochodzi z Zamo?cia, uko?czy?a zamojskie II Liceum 

Ogólnokszta?c?ce i zamojsk? szko?? muzyczn?, 

pocz?tkowo wyst?powa?a z ?Exazj??, debiutowa?a w 1998 

podczas w ?Jazzu na Kresach? z Big Bandem W. Skóry 

(najlepsza wokalistka festiwalu w Nowym Tomy?lu). 

Absolwentka wydzia?u jazzu i muzyki rozrywkowej w 

katowickiej AM (wokalistyka, gitara), tak?e aran?erka i 

dyrygentka. Od 2002 wokalistka "Per?y Wschodu", od 

2009 z grup? ?Goldis?, solistka zespo?u ?Razem z 

Jezusem? i dyrygentka w ?Gospeople?.

W 1999 wyst?pi?a w MSWJ, uczestniczka Zamojskich Dni 

Muzyki. Wyk?ada na  Wydziale Artystycznym UMCS (jazz, 

muzyka rozrywkowa), stworzy?a ze studentami i 

wychowankami zespó? ?Lublin Voices?, który towarzyszy? 

s?ynnemu ameryka?skiemu wokali?cie Bobby 

McFerrinowi (2018). Skomponowa?a 12 utworów do s?ów 

Jana Paw?a II. Prowadzi?a w ZDK warsztaty gospel.
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DARIUSZ 
TOKARZEWSKI

W 1987 do??czy? do zespo?u ?Vox? (wyst ?powa? m .in. w  USA, Kanadzie i Aust rali i). Uhonorowany 

wyró?nieniem  Zas?u?ony dla Kult ury Polsk iej (2014). Mieszka w  ?w idniku.

Pochodzi z Zamo?cia, uko?czy? zamojskie II Liceum 

Ogólnokszta?c?ce i zamojsk? szko?? muzyczn?, gra? w 

miejscowych zespo?ach m?odzie?owych.

Podczas studiów na UMCS (IWA) wyst?powa? z zespo?em 

?Camerata? (wiolonczelista) w wielu krajach Europy, jako 

wiolonczelista równie? z orkiestr? K. Namys?owskiego i 

teatrem Muzycznym w Lublinie, z kabaretem ?Lo?a 44? 

wyst?pi? w ?Spotkaniach z ballad??, by? kierownikiem 

muzycznym w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie, a z 

w?asnym zespo?em ?Za 110? zdobywa? wyró?nienia na 

festiwalach studenckich w Krakowie, gra? w lubelskim 

zespole ?Taxi? (z J. S?ot?), by? nauczycielem muzyki w 

?widniku.

KONKURS 
PIOSENKI

ANGLOJ?ZYCZNEJ

SMART
VOICES

JUROR



REGULAMIN 
KONKURSU
I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Piosenki 
Angloj?zycznej SMART VOICES jest Dwuj?zyczne 
Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart High.

2. Siedzib? konkursu jest siedziba organizatora: 
Dwuj?zyczne Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart 
High, Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 
Zamo?? ? z zastrze?eniem, i? fina? konkursu 
przeprowadzony zostanie w sali widowiskowej 
Zamojskiego Domu Kultury w Zamo?ciu przy 
ulicy Partyzantów 13.

3. Miejscem publikowania informacji o konkursie 
jest strona internetowa 
https:// liceum.smarthigh.edu.pl oraz profile 
portali spo?eczno?ciowych szko?y: Facebook 
@liceumsmarthigh Instagram @liceumsmarthigh 
YouTube @liceumsmarthigh

4. Uczestnik przyst?puj?cy do konkursu zgadza si? 
na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz publikacj? ich na stronie internetowej i 
profilu Facebook organizatora.

5. Zgod?, o której mowa powy?ej wyra?a 
przedstawiciel ustawowy niepe?noletniego 
uczestnika w formie pisemnego o?wiadczenia ? 
jest ona dobrowolna, jednak stanowi warunek 
konieczny do udzia?u w konkursie.

6. Zgod? wraz z kart? zg?oszenia uczestnik pó?fina?u 
przesy?a w formie skanu na adres e-mail 
organizatora.

7. Zg?oszenie uczestnictwa w konkursie jest 
równoznaczne z akceptacj? postanowie? 
niniejszego regulaminu oraz zgodnie z wyra?on? 
zgod? na przetwarzanie danych osobowych 
oznacza zgod? na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku uczestnika przez 
organizatora w zwi?zku z organizacj? i promocj? 
tego wydarzenia.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mog? by? uczniowie klas 
7-8 szkó? podstawowych i klas 1 szkó? 
ponadpodstawowych (dla m?odzie?y) z terenu 
województw lubelskiego, ?ódzkiego i 
mazowieckiego.

2. W konkursie bior? udzia? wy??cznie soli?ci i 
solistki.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej dla 
wszystkich uczestników kategorii.

III. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do nauki j?zyków obcych i 
podnoszenie jako?ci nauczania poprzez 
piosenk?.

2. Rozwijanie wra?liwo?ci na inne kultury poprzez 
kszta?towanie postaw tolerancji wobec j?zyka 
obcego.

3. Kszta?towanie ?wiadomo?ci uczniów na temat 
warto?ci i zalet znajomo?ci j?zyków obcych w 
dzisiejszym ?wiecie.

4. Rozwijanie pasji oraz stymulowanie aktywno?ci 
poznawczej dzieci uzdolnionych.

5. Praktykowanie umiej?tno?ci wyst?pie? 
publicznych.

6. Twórcza wymiana do?wiadcze? muzycznych 
w?ród dzieci.

7. Wy?onienie utalentowanych dzieci i 
motywowanie ich do rozwijania pasji twórczej w 
zakresie muzyki i j?zyka obcego.

8. Rozwijanie talentów estradowych.
9. Kszta?towanie umiej?tno?ci wspó?zawodnictwa.
10. Integracja uczniów ró?nych szkó?.



REGULAMIN 
KONKURSU
IV. ZA?O?ENIA PROGRAMOWE

1. Konkurs organizuje i przeprowadza szko?a o 
której mowa w punkcie I.1. regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nades?anie Karty 
Zg?oszenia ze zgod? na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika poczt? elektroniczn? na 
adres zamosc@smarthigh.edu.pl

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki 
angloj?zycznej. Repertuar i ruch sceniczny zale?? 
od inwencji twórczej uczestnika. Piosenki nie 
mog? zawiera? niecenzuralnych tre?ci.

4. Ocenie jurorskiej podlega? b?d?: dobór 
repertuaru, poprawno?? fonetyczna, 
interpretacja utworu oraz pewno?? siebie na 
scenie.

5. Konkurs sk?ada si? z 3 etapów: etap szkolny 
(eliminacje), pó?fina? i fina?.

6. Oprawa artystyczna widowiska podczas fina?u 
nie powinna zawiera? takich elementów 
scenograficznych, których monta? przekracza 5 
minut.

7. Organizator zapewnia sal? widowiskow? z 
odpowiednim nag?o?nieniem, obs?ug? 
akustyczn? i o?wietleniem.

8. Czas trwania prezentowanego programu 
podczas fina?u nie mo?e przekroczy? 5 minut.

9. Z ka?dym finalista powinien by? obecny opiekun 
odpowiedzialny za grup? pod wzgl?dem 
organizacyjnym i wychowawczym.

V. ORGANIZACJA (ETAPY KONKURSU)

1. Et ap szkolny (elim inacje):
a. organizuje i przeprowadza szko?a 

macierzysta ? przes?uchuje kandydatów i 
wybiera od 1 do 5 osób;

b. wy?onione przez szko?? macierzyst? do 5 
osób zostaje zakwalifikowanych do 
pó?fina?u;

c. szko?a macierzysta przesy?a do 
organizatora zg?oszenia pó?finalistów i 
zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych wraz z nagraniami wykona? 
piosenek konkursowych ka?dego z tych 
pó?finalistów w terminie do 03.03.2023 
na adres zamosc@smarthigh.edu.pl

d. przesy?ane nagrania mog? mie? jedn? z 
form ? pliki audio (MP3), jako za??cznik 
(lub link do pliku udost?pnionego na 
dysku), nagrania audiowizualne, jako link 
do materia?u opublikowanego na 
YouTube z ustawieniem prywatno?ci, jako 
film niepubliczny;

e. zg?oszenie, zgoda i wykonanie ka?dego z 
pó?finalistów jest przysy?ane w odr?bnej 
wiadomo?ci e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wpisuj?c ?Konkurs piosenki 2023 
zg?oszenie?.

2. Pó?f ina? (przes?uchania):
a. polega na przes?uchaniach nagra? 

nades?anych przez szko?y macierzyste 
uczniów;

b. odbywa si? do 09.03.2023;
c. przes?ucha? pó?fina?owych dokonuje 

komisja konkursowa powo?ana przez 
organizatora, w której sk?ad wchodz?:

i. jedna osoba posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
muzyczne,

ii. jedna osoba posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie w 
zakresie j?zyka angielskiego;

d. komisja konkursowa wy?ania do fina?u od 
0 do 5 spo?ród zg?oszonych z danej 
szko?y pó?finalistów;

e. o zakwalifikowaniu uczestnika do fina?u 
organizator informuje szko?? macierzyst? 
do 10.03.2023 w formie e-mail.



REGULAMIN 
KONKURSU

3. Fina? (koncer t ):
a. odbywa si? 23.03.2023 od godziny 12.00 

do 14.00 w Sali Widowiskowej 
Zamojskiego Domu Kultury w Zamo?ciu 
przy ulicy Partyzantów 13;

b. pó?finali?ci (wraz z opiekunami) powinni 
przyby? na miejsce, o którym mowa 
powy?ej nie pó?niej ni? na godzin? przed 
rozpocz?ciem fina?u konkursu;

c. ka?dy finalista mo?e wykona? w finale 
tylko jeden utwór, który wcze?niej 
przeszed? kwalifikacj? w pó?finale ? 
zmiana utworu fina?owego na inny, ni? w 
pó?finale nie jest mo?liwa;

d. do dnia 17.03.2023 pó?finali?ci przesy?aj? 
na adres e-mail organizatora podk?ady 
muzyczne utworów w formie pików MP3 
na adres e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wiadomo?ci wpisuj?c ?Konkurs piosenki 
2023 podk?ad?;

e. podk?ad muzyczny wykonania fina?owego 
nie mo?e zawiera? ?adnych partii 
wokalnych ? musi mie? form? wy??cznie 
instrumentaln?, a ta mo?e by? dowolna;

f. alternatywnie, pó?finalista mo?e 
korzysta? z akompaniamentu w?asnego 
lub w wykonaniu innej osoby ? wy??cznie 
na gitarze akustycznej lub pianinie;

g. o ch?ci korzystania z akompaniamentu i 
wybranej jego formie finalista 
powiadamia organizatora poczt? 
elektroniczn? na adres e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wiadomo?ci wpisuj?c ?Konkurs piosenki 
2023 akompaniament?;

h. organizator zapewnia instrument 
klawiszowy ? w przypadku korzystania z 
gitary, finalista zabezpiecza instrument 
we w?asnym zakresie;

i. wyst?py fina?owe odbywaj? si? przed 
widowni?;

j. wyst?py oceniane s? przez komisj? 
konkursow?, w której sk?ad wchodzi:

i. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
muzyczne/estradowe,

ii. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
aktorskie/sceniczne,

iii. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie w 
zakresie j?zyka angielskiego;

k. decyzj? o przyznaniu nagród podejmuje 
komisja konkursowa;

l. komisja konkursowa przyznaje nagrody:
i. za I miejsce ? dyplom oraz 

nagroda rzeczowa w postaci 
nagrania wraz z produkcj? 
jednego utworu muzycznego w 
profesjonalnym studiu 
nagraniowym na terenie 
Warszawy w terminie 
uzgodnionym z laureatem, nie 
pó?niej ni? w ci?gu 6 miesi?cy od 
dnia zdobycia nagrody,

ii. za II miejsce ? roczna subskrypcja 
Spotify i dyplom,

iii. za III miejsce ? pó?roczna 
subskrypcja Spotify i dyplom;

iv. komisja konkursowa mo?e 
równie? przyzna? wyró?nienia ? 
nagradzane dyplomem.
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VI. NAGRODY

1. Laureaci fina?u otrzymaj? nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora i dyplomy 
potwierdzaj?ce udzia? w Konkursie.

2. Nagrod? g?ówn? jest nagranie i produkcja 
jednego utworu muzycznego w profesjonalnym 
studiu w Warszawie.

3. Nagrodami za zaj?cie drugiego i trzeciego 
miejsca s? subskrybcje odpowiednio roczna i 
pó?roczna w serwisie muzycznym Spotify.

4. Wr?czanie nagród i dyplomów odb?dzie si? 
niezw?ocznie po og?oszeniu werdyktu komisji 
konkursowej.

 

VII. POSTANOWIENIA KO? COWE

1. Uczestnicy przyje?d?aj? na fina? na koszt w?asny.
2. Zwyci?zca konkursu (I miejsce) samodzielnie 

pokrywa koszty dojazdu do i ze wskazanego 
studia nagraniowego w Warszawie.

3. Uczestnicy fina?u zobowi?zuj? si? do 
przestrzegania aktualnie obowi?zuj?cych 
przepisów bhp.

4. Organizator, stosownie do udzielonej przez 
przedstawiciela ustawowego uczestnika, 
zastrzegaj? sobie prawo robienia zdj?? i 
rejestrowania wyst?pów fina?owych 
prezentowanych przez uczestników.

5. Uczestnik (uczestnicy) z danej szko?y mog? 
przyjecha? na fina? ze swoj? grup? publiczno?ci ? 
z zastrze?eniem, i? maksymalna liczebno?? grupy 
takiej zostanie potwierdzona do 17.03.2023, po 
uprzednim ustaleniu liczebno?ci grup 
publiczno?ci z innych szkó?, a potwierdzenie 
zostanie przes?ane na e-mail tej szko?y.



ZG?OSZENIE UDZIA?U

Im i? i nazw isko uczest nika ____________________________________________________________________

Nazwa i adres szko?y ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Im i? i nazw isko opiekuna ____________________________________________________________________

Tyt u? piosenk i ____________________________________________________________________

Oryginalny wykonawca piosenk i ____________________________________________________________________

Podk?ad m uzyczny/akom paniam ent ____________________________________________________________________

Adres e-m ail opiekuna ____________________________________________________________________

Telefon kont ak t owy opiekuna ____________________________________________________________________

Krót k i opis uczest nika ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Czyt elny podpis opiekuna ____________________________________________________________________

SMART VOICES '23
KONKURS PIOSENKI ANGLOJ?ZYCZNEJ
DWUJ?ZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C? CE SMART HIGH



ZGODA NA UDZIA?
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imi? i nazwisko dziecka ____________________________________________________________

Imi? i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ____________________________________________________________

Zgoda na udzia? w  konkursie

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka, o?wiadczam, ?e zapozna?am/em si? z Regulaminem Konkursu Piosenki Angloj?zycznej SMART VOICES 
Zamo?? 2023 organizowanego przez Dwuj?zyczne Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart High, Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 Zamo?? oraz 
akceptuj? jego postanowienia.

Klauzula inform acyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Dwuj?zyczne Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart High, Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 
Zamo??, zamosc@smarthigh.edu.pl

2. W zwi?zku z organizacj? Konkursu Piosenki Angloj?zycznej SMART VOICES Zamo?? 2023, administrator przetwarza dane osobowe 
uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:

a. imi? i nazwisko uczestnika, przynale?no?? do szko?y/placówki wraz z powi?zanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego 
w celu udzia?u dziecka w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w zwi?zku z udzia?em w konkursie - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b. imi? i nazwisko uczestnika, przynale?no?? do szko?y/placówki, wizerunek i g?os ucznia/dziecka w celu informowania przez 
administratora o organizacji, udziale dziecka w konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Dane osobowe b?d? przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku dziecka bezterminowo:
a. na stronie internetowej Dwuj?zycznego Liceum Ogólnokszta?c?cego Smart High https:// liceum.smarthigh.edu.pl
b. na profilu Facebook Dwuj?zycznego Liceum Ogólnokszta?c?cego Smart @liceumsamrthigh
c. na profilu Instagram Dwuj?zycznego Liceum Ogólnokszta?c?cego Smart High @/liceumsmarthigh
d. na kanale YouTube Dwuj?zycznej Szko?y Podstawowej Smart School @liceumsmarthigh
e. na ?amach lokalnej/regionalnej prasy, w tym na odno?nych portalach internetowych tych wydawnictw.

4. Ma Pan/i prawo do:
a. dost?pu do tre?ci danych osobowych dziecka/ucznia i w?asnych oraz ich sprostowania, ??dania usuni?cia, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na 
zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem,

b. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez 
Pani?/Pana), ?e przetwarzanie danych osobowych dotycz?cych Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Pana/Pani? danych osobowych wymienionych w:
a. pkt 2 a. jest dobrowolne, a konsekwencj? niepodania tych danych b?dzie brak mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u przez dziecko/ucznia 

w konkursie,
b. pkt 2 b. jest dobrowolne, a konsekwencj? niepodania tych danych b?dzie brak mo?liwo?ci informowania przez szko?? o 

organizacji konkursu z udzia?em dziecka w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Pani/Pana oraz pa?stwa niepe?noletniego dziecka nie b?d? s?u?y?y do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany i nie b?d? poddawane profilowaniu.
8. Wymienione wy?ej prawa mo?e Pani/Pan zrealizowa? m.in. przez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: 

zamosc@smarthigh.edu.pl z dopiskiem ?Ochrona danych osobowych? albo pisemnie na adres wskazany wy?ej.
9. Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za podanie przeze mnie b??dnych danych.
10. Zapozna?am/em si? i przyjmuj? do wiadomo?ci powy?sz? informacj? i potwierdzam, ?e wyczerpuj?c? informacj? przekazano mi przed 

udost?pnieniem danych osobowych.

____________________________________ ____________________________________________________________

data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

SMART VOICES '23
KONKURS PIOSENKI ANGLOJ?ZYCZNEJ
DWUJ?ZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C? CE SMART HIGH
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