
 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  

IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE 

UL. LISTOPADOWA 6B 
95-035 OZORKÓW 

TEL/FAX 0 42 718 93 53 

 

                                                                                  REGULAMIN 

IV.  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENEK  IM. MARKA GRECHUTY  „Dni, których nie znamy” 

1. ORGANIZATOR: 

- Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B tel. 42 718-93-53 

2. CELE KONKURSU: 

-  Integracja  osób upowszechniających    kulturę    wokalną    w    środowisku    młodzieżowym 

- Konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów i zespołów wokalnych 

- Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych 

- Doskonalenie warsztatu wokalnego 

- Promocja młodych talentów 

- Propagowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego 

- Wymiana doświadczeń  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-  Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej: 

 KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)  

 Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2) 

 Oświadczenia (załącznik nr 3)  

     na adres email: mdkozorkow@poczta.onet.pl  do dnia 17. 05. 2022 r. 

- Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 5 osobowe). 

-  Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym w formacie mp3 lub akompaniamentem własnym.  

-  Uczestnicy prezentują jedną piosenkę. 

-  Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu. 

-  Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora i udostępniona w dniu konkursu. 

4. Uczestnicy: konkurs  adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat i zostanie przeprowadzony w 

następujących kategoriach wiekowych: 

 I – 10 – 13 lat , 

 II – 14 – 17 lat ,  

 III – od 18 lat.  

W przypadku zespołów o zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek większości uczestników. 
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Uczestnik Prezentacji wokalnych wykonuje obowiązkowo jedną  piosenkę w języku polskim. Utwór muzyczny 

powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczestnika konkursu. 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z: 

- Wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji głosu wraz z utworem dowolną techniką zapisu i  

  wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich; 

- Oświadczeniem, że przesłane nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich;  

- Wyrażeniem zgody uczestnika/ opiekuna prawnego na wykorzystanie materiału audiowizualnego do celów  

   promocyjnych organizatora;  

- Wyrażeniem zgody uczestnika/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na         

potrzeby realizacji konkursu zgodnie z RODO. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe 

wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę 

nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

 
6. KRYTERIA OCENY: 

- Dobór repertuaru 

-  Interpretacja utworów 

- Ogólny wyraz artystyczny 

- Adekwatność muzyki do charakteru utworu 

- Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

- Wartości artystyczne prezentacji 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. 

8. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 20.05.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie placówki. 

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Internetowej placówki oraz na portalu Facebook. 

10. Uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 

Organizatora.  

Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.mdk.ozorkow.net 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENEK  im. MARKA GRECHUTY  „Dni, których nie znamy” 

[ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI] 

1. Imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu: 

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

2. Nazwa, adres i telefon reprezentowanej placówki 

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

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

3. Kategoria wiekowa : ( soliści ,zespoły wokalne ) 

    (  10-13 lat ) …………………………………………….. 

    ( 14-17lat)    ………………………………………………. 

    ( 18 -             ………………………………………………. 

4. Tytuł prezentowanego utworu i czas trwania: 

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

5.  Imię i nazwisko opiekuna: ............................................................................................................... 

6. Potrzeby techniczne / informacje: 

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

1.Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.  

2. Oświadczam że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ zespołu i reprezentowanej przez nich  

instytucji dla potrzeb niezbędnych do realizacji postanowień konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

 

 

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

podpis uczestnika/rodzica/  opiekuna prawnego 

  



 

         Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Klauzula informacyjna RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, reprezentowanym przez 
Dyrektora  z siedzibą ul. Listopadowa 6 B,. 95-035 Ozorków. 

2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu email: biuo@doradcaido.pl                 
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) na potrzeby realizacji : 

IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENEK  IM. MARKA GRECHUTY „Dni, których nie znamy”. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w   
zgodzie tj. udziału w Konkursie . 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r., o Narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach , a w przypadku danych osobowych przekazanych na podstawie zgody – do momentu jej 
wycofania, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają        
charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   

 

1. Ja niżej podpisany: …………………………………………………..………..…………  
(wpisać imię i nazwisko uczestnika /opiekuna prawnego) 

 
wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić)  zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku 

mojego / mojego dziecka:  
 
           ……………………………………………………………………  

(wpisać imię i nazwisko uczestnika)  
 

   przez administratora danych osobowych tj. Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie reprezentowany przez 
Dyrektora w zakresie: 

  umieszczania zdjęć i materiałów filmowych, nagrań zawierających wizerunek mój/ mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
uczestnictwa w Konkursie  przez placówkę, umieszczania wyników konkursu, na stronie internetowej placówki , na  portalu      

 Facebook oraz w prowadzonych kronikach zarządzanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie 
oraz w mediach w celu informacji i promocji placówki; 

 
tak □ nie □ 

 zamieszczania artykułów z wizerunkiem moim/  mojego dziecka  w gazetkach i gazetach lokalnych; 
 

tak □ nie □ 

 

   na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mój / mojego dziecka   
 zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w Konkursie zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o   prawie autor 
skim i prawach pokrewnych. 

tak □ nie □ 

 
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej           

Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, na portalu społecznościowym Facebook, w materiałach  
promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu oraz w mediach ( prasa, telewizja). 

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/ mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w  
celach statutowych i promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie . 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem Konkursu.  

 
 
………..………………………………… 
data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica, opiekuna prawnego 
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