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REGULAMIN 
XXIII GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

I MŁODZIEŻOWEJ 
 

1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 

2. Celem przeglądu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości 
zaprezentowania się najzdolniejszym młodym wykonawcom oraz aktywizacja w zakresie 
działań związanych z kulturą i sztuką przy równoczesnym zachęceniu do pozostania 
w domach. 

3. Przegląd ma charakter konkursu. Przesłuchania będą polegały na ocenie nadesłanych filmów 
z nagraniem wykonywanych utworów. 

4. Przegląd przeznaczony jest dla solistów – dzieci i młodzieży do 20 roku życia – zamieszkałych 
lub uczących się na terenie Gminy Pawłowice w następujących kategoriach wiekowych: 

a) klasy VII i VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych; 
b) klasy IV – VI szkół podstawowych; 
c) klasy I – III szkół podstawowych; 
d) przedszkola. 

5. Każdy solista powinien wykonać dwie piosenki: 

a) w kategoriach wiekowych „a”, „b” i „c” (szkoły) 

- jedna piosenka a capella (bez akompaniamentu), 
- druga piosenka może być wykonana do podkładu mechanicznego lub 

z akompaniamentem na żywo na instrumencie, 
- jedna z piosenek musi być wykonana po polsku. 

b)  w kategorii wiekowej „d” (przedszkola) 
- dowolna forma wykonania obu piosenek: bez akompaniamentu, z akompaniamentem 

na żywo wykonanym na instrumencie akustycznym (np. fortepian, gitara) lub do 
podkładu mechanicznego. 

6. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

7. Oceny nadesłanych wykonań dokona jury powołane przez Dyrektora GOK.  

8. Jury ocenia uczestników przeglądu wg następujących kryteriów: 

a) intonacja, 
b) dobór repertuaru do wieku uczestnika, 
c) emisja i dykcja, 
d) poczucie rytmu, 
e) ogólny wyraz artystyczny.  

9. Jury może przyznać w każdej kategorii wiekowej nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
Decyzje jury są niepodważalne. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK do 28 kwietnia. 

11. Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej plenerowej imprezie organizowanej przez GOK. 
Termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie, a laureaci zostaną o nim 
powiadomieni telefonicznie.  
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12. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w postaci bonów do sieci EMPIK oraz 
pamiątkowe dyplomy. Nagrody nieodebrane do 30 września 2020 r. przepadają na rzecz 
Organizatora. 

13. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej 
wraz z linkiem do wykonywanych utworów na adres konkursy_gokpawlowice@o2.pl. 
Nagrania wykonywanych utworów Uczestnik zamieszcza we własnym zakresie na portalu 
YouTube, Vimeo lub na dysku Google. Kartę zgłoszenia wypełnia Uczestnik (w przypadku 
osób pełnoletnich) lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich). Karty 
zgłoszenia należy wypełnić w czytelny sposób. O udziale w konkursie decyduje kolejność 
zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona. 

14. Mail należy zatytułować PRZEGLĄD PIOSENKI. W załącznikach należy umieścić: 
- zdjęcie lub skan wypisanej karty zgłoszenia, 
- link do utworów w wykonaniu Uczestnika. 
Niekompletne zgłoszenia nie będą oceniane. 

15. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 r.  

16. Ochrona danych osobowych: 
Informujemy uczestników konkursu że: 

 Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
zwane dalej RODO. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 
 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, 

w związku z wykonywaniem przez organizatora zadań publicznych w zakresie 
działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadań statutowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 
i właściwej organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
uczestnictwo w konkursie. 

 Organizator informuje, że podczas wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek 
w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach 
informacyjnych oraz promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach 
internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku 
nastąpiło z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się 
zapewnić jego uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach 
określonych w RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty 
uczestnictwa w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator 
będzie przetwarzał do ustania celu przetwarzania. 

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 


