
REGULAMIN 
I Konkurs Pieśni Patriotycznej  „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” 

pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów

I. ORGANIZATOR KONKURSU
- Gmina Przeciszów,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
Patronat Honorowy – Pan Tomasz Kosowski – Wójt Gminy Przeciszów

II. CELE KONKURSU
-  wspieranie uzdolnionych dzieci  i  młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji  ich umiejętności
wokalnych,
-  wspieranie  wychowania  patriotycznego  młodego  pokolenia  poprzez  formę  aktywności
artystycznej,
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
- podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs  skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Doliny Karpia. Uczestnikami Konkursu
mogą być: soliści lub duet. 
Konkurs oceniany będzie w trzech grupach wiekowych:
a) klasy 1-3 
b) klasy 4-6
c) klasy 7-8
2. Ścieżka dźwiękowa pod wykonywany utwór tworzona może być za pomocą:
- akompaniamentu własnego,
- akompaniamentu w wykonaniu muzyka towarzyszącego (max. 2 osoby),
- podkładu muzycznego
3. Gotowy utwór w formacie mp3 należy dostarczyć do Organizatora (Gminna Biblioteka Publiczna
w  Przeciszowie)  na  nośniku  elektronicznym,  tj.  pendrive/cd,  za  pomocą  poczty  e-mail  lub  za
pomocą programów do transferu danych. 
4.  Uczestnik  powinien  oznaczyć  plik  imieniem  i  nazwiskiem  wykonawcy,  z  jednoczesnym
dostarczeniem wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz oświadczeń.
5. W konkursie uczestnik może przedstawić jeden utwór muzyczny (wykonany w języku polskim,
w formie piosenki), który będzie związany z tematyką patriotyczną.
6. Maksymalny czas trwania nagrania – 5 minut.
7.  Podkład  muzyczny  nie  może  zawierać  nagrań  innych  głosów  wokalnych,  niż  wykonawca
(wykonawcy).
8.  Uczestnik  Konkursu  nadsyłając  swoje  zgłoszenie  oraz  utwór  rezygnuje  tym  samym
z  jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych.
9. Zgłaszane nagrania mają być WYŁĄCZNIE w formacie audio (dźwięk).



IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest  wypełnienie Karty  Zgłoszenia wg załączonego wzoru
oraz  wymaganych  oświadczeń w  terminie  do  28  października  2020  roku i  dostarczenie  ich
osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, ul. Długa 6 lub przesłanie ich w formie
skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres:  biblioteka@gbprzeciszow.pl wraz z nagranym
utworem w formacie mp3 (nie przyjmujemy plików video!).

V. KRYTERIA OCENY
1. Przez Organizatora zostanie powołane Jury, które oceniając nagrania będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu,
- dykcja,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),
- oryginalność interpretacji.
2. Jury dokona oceny prac. W każdej z trzech grup wiekowych zostaną wyłonieni zwycięzcy (miejsca
1-3) oraz wyróżnienia.
3.  Zgłoszone  do  Konkursu  utwory  muzyczne  nie  mogą  naruszać  praw  innych  osób.
W szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. Przygotowane aranżacje powinny nosić
cechy  dobrych  obyczajów,  nie  powinny  zawierać   treści  dyskryminacyjnych  ze  względu  na
światopogląd, wyznawaną religię, płeć, pochodzenie etniczne.
4. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników łamiących Regulamin.

VI. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostaną nagrodzeni statuetkami, dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.
Organizator  poinformuje  zwycięzców  oraz  uczestników  o  wynikach  Konkursu  na  stronie
internetowej www.gbprzeciszow.pl.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.11.2020 roku w Domu Kultury w Przeciszowie
o godzinie 18.00.

http://www.gbprzeciszow.pl/
mailto:biblioteka@gbprzeciszow.pl


KARTA ZGŁOSZENIA I ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ

Konkurs Pieśni Patriotycznej online „SPRAGNIENI WOLNOŚCI”
pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów - 2020r.

Imię i nazwisko uczestnika

Grupa wiekowa (klasa)

Szkoła 

Telefon kontaktowy

Nazwa wykonywanego utworu

Wykonanie utworu solista/duet*

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadracik w sposób jednoznaczny, ze zgoda została przez Państwa wyrażona.

Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r.
□     Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie Pieśni Patriotycznej on – line „Spragnieni wol-
ności”  organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie.

□   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu do ce-
lów związanych z przebiegiem konkursu i uczestnictwem mojego dziecka w nim. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

□   Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka podczas wręczania nagród oraz ich upu-
blicznienie na stronie www.gbprzeciszow.pl, FB, youtube, www.kulturalnypowiat.pl, www.faktyoswiecim.pl i pra-
sie lokalnej w celu promowania działań w tym zajęć i występów realizowanych w zakresie działalności statutowej
GBP.

□    Wyrażam  zgodę  na  podanie  do  wiadomości  publicznej,  czyli  w  prasie  lokalnej  oraz  na  stronie
www.gbprzeciszow.pl, FB, youtube, www.kulturalnypowiat.pl, www.faktyoswiecim.pl  imienia i nazwiska mojego
dziecka jako uczestnika zajęć, występów.

…..……………..………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Oświadczam,  iż  zostałem poinformowany o prawie  do wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło na podstawie wyrażonej zgody.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dołączoną do formularza (na drugiej stronie
formularza) w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

…..……………..………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

http://www.kulturalnypowiat.pl/
http://www.gbprzeciszow.pl/
http://www.kulturalnypowiat.pl/
http://www.gbprzeciszow.pl/


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako „RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Bibliotek Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6,
32-641 Przeciszów. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  iod  @gbprzeciszow.pl  
3.  Państwa dane osobowe podane w formularzu po wyrażeniu zgody będą przetwarzane na podstawie zgody
zgodnie z art.  6 ust. 1, lit.  a Rozporządzenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku
dziecka na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.praw
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do
zapisania osoby niepełnoletniej  (Pani/Pana dziecka)  na zajęcia i  utrzymanie kontaktu z  Panią/Panem tylko w
zakresie organizacji zajęć/konkursu i uczestnictwa dziecka w nich.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu, niż ten dla którego zostały
zebrane. Państwa dane w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku dziecka będą przetwarzane do
czasu  wycofania zgody, a w przypadku nie wyrażenia w tym celu zgody będą przetwarzane do zakończenia zajęć/
konkursu w danym roku kalendarzowym.
6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - upoważnione osoby przez Administratora dokonujące
czynności  związanych  z  realizacją  zajęć  oraz  podmioty,  które  wykonują  działania  na  rzecz  lub  w  imieniu
administratora  na  mocy  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  np.  firma obsługująca  systemy
teleinformatyczne, podmioty wspierające w zakresie obsługi prawnej,  doradczej,  czy audytowej,  a czy  organy
publiczne, działające na odrębnych przepisach prawa np. policja, sądy;
7. Mają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia  danych,  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. W celu zgłoszenia realizacji swoich
praw należy skontaktować się Administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane w klauzuli pkt 1 i 2.
8.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

mailto:iod.gbp.biblioteka@gazeta.pl
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