
III KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
REGULAMIN

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO 

II. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest kształtowanie postaw szacunku wobec ojczyzny, popularyzowanie twórczości o
szeroko pojętej tematyce patriotycznej, propagowanie śpiewu i nauka historii w ciekawy sposób.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (soliści i zespoły)  w następujących
kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA – 3 i 4-latki,
II KATEGORIA – 5 i 6-latki.
2.Soliści lub zespoły biorące udział w konkursie  wykonują jedną  piosenkę.
3. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładu muzycznego (płyta CD lub pendrive – wersja
instrumentalna), akompaniamentu lub śpiewać bez podkładu.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.  Termin  i  miejsce: 18  listopada  2021  r.  początek-  godz.  10.00;  miejsce:  Klub  MCKiS  NIKO 
ul. Na Stoku 14, Jaworzno      
2. Organizacja:
- zgłoszenie do konkursu, oraz wymagane zgody  należy dostarczyć do dnia: 15.11.2021 r.
pocztą tradycyjną na adres siedziby organizatora lub pocztą elektroniczną: kppdp.niko@onet.pl 
- występy oceniać będzie specjalnie powołane Jury, decyzja Jury jest ostateczna  i niepodważalna;
- oceniane będą: dykcja, interpretacja, walory głosowe, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny;
-  ogłoszenie  wyników 18  listopada  w  godzinach  wieczornych na  stronie  FB  Klubu  MCKiS  Niko
(zainteresowanych również poinformujemy mailowo lub telefonicznie);
3. Nagrody:
Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  dyplomy,  a  laureaci  I,  II,  III  miejsca  również  nagrody
rzeczowe.

V.  Wytyczne organizatora dotyczące  nagrań: 
– każdy  z  uczestników (solista,  zespół)  przygotowuje  jeden  utwór  muzyczny  –  wykonanie  

z półplaybackiem, akompaniamentem lub bez akompaniamentu.
– nagranie video powinno być wykonane, telefonem komórkowym lub kamerą i  przesłane  

w formacie mp4, avi i full HD
–  nagranie  powinno  być  zrealizowane  w  sposób  statyczny,  w  układzie  panoramicznym

(poziomym), bez montażu - występ nie może zawierać niestosowanych treści 
–  w  przypadku  niewystarczającej  jakości  nagranego  filmu  lub  podejrzenia  o  manipulację

wykonania  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  takiego  zgłoszenia  
i poinformowania o tym kierownika zespołu lub opiekunów uczestnika. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Wszelkie  pytania  proszę  kierować  na  maila  kppdp.niko@onet.pl,  lub  dzwoniąc  pod  numer
telefonu +48 608 669 437 (Ewelina Ogiołda).
2.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu.  Ewentualne  zmiany  zostaną
opublikowane na stronie internetowej organizatorów.
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3.  Organizatorzy nie odpowiadają za zgubione lub zniszczone mienie uczestnika konkursu.
4.  Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
5.   Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  na  przetwarzanie  danych
osobowych  uczestników  konkursu  oraz  ich  opiekunów  (imię,  nazwisko,  kategoria  wiekowa,
przedszkole  w celu  organizacji  i  właściwego  przebiegu wydarzenia  oraz  archiwizacji  koniecznych
dokumentów dot. konkursu.

Ochrona Danych Osobowych:
1. Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 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,
dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą
w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS) 
b) MCKiS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”; 
c)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prawidłowej  organizacji  konkursu  oraz
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie MCKiS i realizacji umowy na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; 
d) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym
usługi,  które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności do czasu upływu okresu. 
f) 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane (w przypadku zapisu
na zajęcia niepłatne) 
g)  obowiązkowego  dokumentowania  dla  organów skarbowych (w przypadku odbioru  nagrody  o
wartości wymagającej dokumentacji skarbowej); 
h) posiada Pani/Pan: 
i) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia
2016/679; 
j) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
k) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18
Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia 2016/679; 
l) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 
m) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art.
17 Rozporządzenia  2016/679,  prawo do przenoszenia danych osobowych oraz  prawo sprzeciwu,
zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.
20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. 
n) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zawarcia umowy; 
o) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji,  które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  


