
GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

I MŁODZIEŻOWEJ  

 „LETNIO - WAKACYJNA PIOSENKA” 

REGULAMIN 

 

1 

Organizatorem Przeglądu jest Dom Kultury w Przecławiu, 

 ul. Zielona 52, 39-320 Przecław. 

2 

Celem Przeglądu jest: 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży podczas 

Gminnego Dnia Dziecka, 

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży, 

d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 

f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

h) rozwijanie talentów estradowych, 

 

3 

Przegląd adresowany jest do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Przecław. 

4 

Zasady Przeglądu: 

Kategoria I: Przedszkola i Oddziały Przedszkole   

Każda placówka z terenu Gminy Przecław zgłasza 1 grupę/ zespół  

max 6 osobowy  do dnia 24 maja 2019r.  

Grupa/ Zespół prezentuje 1 dowolną piosenkę, dopasowaną formą i treścią  

do wieku.  



 

Kategoria II : Szkoły Podstawowe kl. I-VIII   

Każda placówka z terenu Gminy Przecław zgłasza 2 przedstawicieli   

z placówki do dnia 24 maja 2019r.  

Każdy uczestnik indywidualnie prezentuje 1 dowolną piosenkę, dopasowaną 

formą i treścią do wieku.  
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Utwory/ podkłady należy dostarczyć na nośniku lub przesłać  

na e-mail: jbieszczad@dkprzeclaw.pl do dnia 24 maja 2019r. z Podpisem: 

(Przedszkole, Szkoła imię i nazwisko uczestnika) * 

6 

Wszyscy uczestnicy  śpiewają piosenkę  1 czerwca 2019r. podczas Gminnego 

Dnia Dziecka, wydarzenie odbędzie się na terenach zielonych przy Domu 

Kultury w Przecławiu (39-320 Przecław, ul. Zielona 52) .  

 Godzina występu zostanie podana w bliższym terminie. 
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Przewidziane są upominki  dla wszystkich uczestników Przeglądu. 

 

 

 

 

 

 

* W karcie zgłoszenia prosimy o dopisanie sugestii lub wytycznych 

 oraz zapotrzebowania co do podkładu (np. czas trwania- w przypadku gdy ma się kończyć wcześniej 

proszę podać min i sekundy itp.). Ponadto jeśli zgłoszenie lub podkład jest wysyłane e-mailem prosimy 

o potwierdzenie telefoniczne pod nr 17 227 63 65- osoba do kontaktu Justyna Bieszczad.  

- Organizator Gminnego Dnia Dziecka nie zapewnia transportu dzieciom biorącym udział  

w Przeglądzie. 

mailto:jbieszczad@dkprzeclaw.pl


GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

I MŁODZIEŻOWEJ  

 „LETNIO - WAKACYJNA PIOSENKA” 

1 czerwca 2019r. 

 

 

 

Przedszkole/ Oddział Przedszkolny/Szkoła Podstawowa  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 

 

kategoria wiekowa/ klasa: 

 ....................................................................... Przedszkole/ Oddział Przedszkolny 

 ....................................................................... Szkoła Podstawowa 
 

 

imię, nazwisko wykonawcy………………………………………………………………………………………..……………….. 
                                                                            (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 
 

imię, nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………..……………………………. 

 

tytuł utworu, ................................................................................................................................ 

 

Wymogi sprzętowe/ sugestie  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…….. 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY 

PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W PRZECŁAWIU 

 

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

(Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia kulturalnego) 

 

 W związku z udziałem dziecka w Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Letnio-Wakacyjna 

Piosenka”   realizowanym przez Dom Kultury w Przecławiu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu,  

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław; 

2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Letnio-Wakacyjna Piosenka”- który odbędzie się podczas Gminnego Dnia Dziecka, Mam prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi; 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie mojego wizerunku podczas przeglądu oraz 

wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na stronach internetowych Domu Kultury oraz tablicach 

ściennych i folderach w celu informacji i promocji Domu Kultury (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

……………………………..                                                                    ……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                                             (Czytelny podpis opiekuna) 

 

 


