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Regulamin XVI Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej 

„W Duszy Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna” 

 
     

1. Cel: 

 prezentacja umiejętności wokalno- muzycznych dzieci, młodzieży z terenu 

gminy Przecław, 

 rozpowszechnianie piosenki i poezji religijnej wśród dzieci i młodzieży, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń, 

 pobudzanie aktywności twórczej oraz talentów. 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży 
 

 

2.   Organizator: 

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

 

3.   Termin i miejsce konkursu: 

20 marca 2020r.(piątek) w budynku  Domu Kultury w Przecławiu,  

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław/ sala widowiskowa nr 15 i 16.  

 

4.   Uczestnicy: 

 Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu  

gminy Przecław. 

 

KATEGORIA - PIOSENKA: 
 

SOLIŚCI:  

 Każda szkoła podstawowa z terenu gminy Przecław może  zgłosić do 

konkursu: 

 

 do 5 solistów w kategorii wiekowej - kl. od I do III szkoły 

podstawowej 

 (nie więcej niż 5 osób) 

 

 do 5 solistów w kategorii  wiekowej - kl. od IV do VIII szkoły 

podstawowej  

(nie więcej niż 5 osób) 

  

 

Zasady wyboru i prezentacji utworów 

 Prezentowane mogą być utwory wyłącznie polskie związane z tematyką 

religijną ( z wyłączeniem pieśni liturgicznej), 

 Solista  prezentuje  jeden utwór, 

 Uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć akompaniatorzy, 

Organizatorzy konkursu proszą o niepowtarzanie repertuaru z roku 2019. 

 

 

KATEGORIA - POEZJA: 

 

 Uczniowie klas IV – VIII (szkół podstawowych z terenu gminy Przecław) 

 

Zasady wyboru i prezentacji wiersza: 

 

Każda szkoła podstawowa z terenu gminy Przecław może  zgłosić  

do konkursu nie więcej niż 5 osób: 1 utwór ma trwać max. do 3 min. 

 

 Uczestnikom konkursu nie mogą towarzyszyć akompaniatorzy lub podkłady, 

 Jeden uczestnik prezentuje jeden wiersz.  

 Tematyka wierszy – poezja religijna. 

 Dopuszcza się prezentacji jednego wiersza, bez podkładu. 
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8.Kryteria oceny: 

               Komisja artystyczna powołana przez organizatorów do oceny będzie zwracać   

               uwagę przede wszystkim na: 

 formę prezentacji 

 dobór repertuaru do wieku uczestnika   

 technikę wokalną 

 ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa,  

 ogólny wyraz artystyczny. 

            

9.   Nagrody: 

 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach  wykonawczych  

      (miejsca I - III) otrzymują od organizatorów nagrody i dyplomy. 

 

 

11. Sprawy  organizacyjne: 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach osobno (czyli: kategoria piosenka 

i kategoria poezja), 

 Po każdej kategorii Piosenka i Poezja nastąpi rozstrzygnięcie (wyłonienie 

laureatów miejsc: I - III), 

 O kolejności wystąpień oraz godzinach rozpoczęcia poszczególnych kategorii 

poinformujemy tydzień wcześniej ( po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń). 

 Organizatorzy zapewniają wykonawcom sprzęt nagłaśniający,  

 

UWAGA: UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY !!! 

 

 

12.       Termin zgłoszeń:             

 Termin zgłaszania uczestników do konkursu mija z dniem:  

12 marca 2020r. Zgłoszenia można dokonywać osobiście  

w Domu Kultury w Przecławiu lub  

e-mail: kultura@dkprzeclaw.pl z dopiskiem Konkurs Piosenki  

i Poezji Religijnej  

 

 

13. DANE OSOBOWE 

Przystępując do XVI Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej „W Duszy 

Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna”, każdy jego Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu  z siedzibą 

przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

spiecuch@przeclaw.org; 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi XVI 

Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej „W Duszy Zjednoczonej z Bogiem 

Trwa Nieustanna Wiosna” (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają 

Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na 

przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych. 

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich 

podania uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu. 

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

8. Nadesłanie  karty  zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu XVI Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej „W Duszy 

Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna” 

 

 

ORGANIZATOR:  

                                     

*Szczegółowe Informacje o Konkursie: 
Biuro Organizacyjne - pok. nr 3 – 17 227 63 65  

– e-mail: jbieszczad@dkprzeclaw.pl - 

Osoba odpowiedzialna za konkurs – Justyna Bieszczad 

mailto:kultura@dkprzeclaw.pl
mailto:jbieszczad@dkprzeclaw.pl
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                        KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Regulaminy XVI Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej 

„W Duszy Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna” 

Zgłoszenia do 12.03.2020r. 

 

 
*PROSIMY O WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

 

KATEGORIA PIOSENKA 

 

 

Szkoła Podstawowa 
…………………………………………………………………………… 

 

 

kategoria wiekowa/ klasa: 

 ................................................................................ I-III 

 ................................................................................ IV-VIII 

 

tytuł utworu, 

................................................................................................................................ 

 

imię, nazwisko wykonawcy

…………………………………………………………………….. 

 

imię, nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………. 

 

Wymogi sprzętowe 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA POEZJA 

 

 

Szkoła Podstawowa 
…………………………………………………………………………… 

 

 

kategoria wiekowa/ klasa: 

 ................................................................................ IV-VIII 

 

tytuł wiersza, 

................................................................................................................................ 

 

imię, nazwisko wykonawcy

…………………………………………………………………….. 

 

imię, nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………. 

 

 



4 

 

 

/dla Uczestników niepełnoletnich/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………….  przez Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy 

ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław  w celu organizacji  

XVI Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Religijnej „W Duszy Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna” 

20 marca 2020 r. 

Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.   

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę 

wycofać w dowolnym momencie. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                       podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego 

dziecka……………………………………………………………………… przez organizatora w celu promocji 

imprezy, publikacji wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Domu 

Kultury w Przecławiu i mediach. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                    podpis 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym 

informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52,  

39-320 Przecław; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: spiecuch@przeclaw.org ; 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników XVI Gminnego Konkursu 

Piosenki i Poezji Religijnej „W Duszy Zjednoczonej z Bogiem Trwa Nieustanna Wiosna” (na podstawie Ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w Przecławiu 

przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą 

przetwarzania danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu 

opisanego w punkcie 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


