
REGULAMIN
 II KONKURSU PIOSENKI WIOSENNEJ DLA SOLISTÓW

„WITAJ WIOSNO!”
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO

II CELE KONKURSU
a)rozwijanie uzdolnień muzycznych,
b) rozwijanie wiedzy na temat pór roku, 
c) wyłonienie młodych talentów,
d) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci.

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.Uczestnikami  konkursu  mogą  być  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  szkolnym  w  następujących
kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA – wychowankowie przedszkoli 5 i 6-latki,
II KATEGORIA – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
2.Soliści biorący 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.
4.Występ należy nagrać w formacie video mp4 i wysłać  przy pomocy  OneDrive albo innej usługi
chmurowej.
5.Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Nieotrzymanie potwierdzenia oznacza
brak zgłoszenia. 

IV ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.Spośród nadesłanych nagrań Jury  powołane przez  Organizatora nagrodzi  najlepsze wykonania  
w każdej kategorii  (I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia).
2.Jury  w  trakcie  oceny  będzie  brało  pod  uwagę  dobór  repertuaru,  interpretację,  ogólny  wyraz
artystyczny, osobowość artystyczną oraz technikę wykonania.
      
2.Organizacja:
- zgłoszenie do konkursu (karta zgłoszenia, załącznik nr 1) wraz z nagraniem należy przesłać na adres:
piosenka.wiosenna.niko@interia.pl do dnia 12. 05. 2022 r.
- 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  odbędzie  się  16  maja  2022 r.  na  stronie  FB  Klubu  MCKiS  Niko
(zainteresowanych  poinformujemy dodatkowo mailowo lub telefonicznie ).
3. Nagrody:
Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  dyplomy,  a  laureaci  I,  II,  III  miejsca  również  nagrody
rzeczowe.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Postanowienia końcowe:
- zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. 



-  dane osobowe Uczestników i  zwycięzców Konkursu  będą przetwarzane przez  Organizatora  dla
celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu
oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród,
-  zgłoszenie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  zapisanych  
w regulaminie,
-  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie,
-  wszelkich  informacji  dotyczących  konkursu  udziela  Katarzyna  Habowska  e-mail:
piosenka.wiosenna.niko@interia.pl tel 508 902 180 oraz  Kierownik Zespołu Obiektów Kulturalnych
Ewelina Ogiołda  pod numerem tel. 32 616 17 53

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO

Zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych  Dz.U.UE.L.2016.119.1,  dalej  zwane  „RODO”),  informujemy
Panią/Pana, że:

Administratorem  w  zakresie  realizacji  konkursu  oraz  zbierania  zgłoszeń jest:  Miejskie  Centrum
Kultury i Sportu – Klub Niko,  przy ulicy Na Stoku 14, 43-600 Jaworzno, tel.  32 616 17 53, adres e-
mail: ewelina.ogiolda@mckis.jaw.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a 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),  czyli  na  podstawie
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu.

Dane zgromadzone w związku z realizacją konkursu będą przechowywane maksymalnie  przez rok
od ogłoszenia wyników.

Dostęp  do  danych  będą  miały  osoby  pracujące  i  współpracujące  z  Administratorem  danych  
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

Mają  Państwo  prawo  do:  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii;  prawo
do sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  osobowych –  w  przypadku  gdy  dane  są
nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo
do usunięcia danych osobowych- w przypadku gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Podanie danych osobowych jest niezbędne, do wzięcia udziału w konkursie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  oraz  organizacji
międzynarodowych.
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