
Regulamin IV Gminnego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej 
„Wiosenne spotkania wokalne”  

Młodzieszyn 2021 
 

 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie. Patronat honorowy: Wójt Gminy Młodzieszyn.  

II. Termin i miejsce konkursu: sobota 24 kwietnia 2021 r. godz. 10.00, Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, 
ul Wyszogrodzka 25, a jeśli nie będzie to możliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną – konkurs przepro-
wadzony zostanie w wersji on-line 

III. Cele konkursu:  
1. Popularyzacja piosenek o tematyce wiosennej lub miłosnej.  
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.  
3. Możliwośd prezentacji umiejętności wokalnych.  
4. Integracja i promowanie aktywności twórczej.  

IV. Uczestnicy:  
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkaoców Gminy Młodzieszyn.  

V. Warunki uczestnictwa:  
1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego regulaminu.  
3. Uczestnikami konkursu mogą byd tylko soliści.  

4. Każdy uczestnik ma możliwośd zaprezentowania 1 piosenki.  

5. Uczestnik nie może prezentowad piosenki śpiewanej przez niego w poprzednich latach.  
6. Formy aranżu:  
- akompaniament na żywo  

- pół-playback na Pendrive  

- wykonanie a cappella  
7. W wersji on-line festiwalu uczestnicy przesyłają nagranie piosenki i wypełnioną kartę zgłoszenia na maila: 
gok.mlodzieszyn.pl.  
8. Istnieje możliwośd przygotowania się do festiwalu pod kierunkiem p. Piotra Milczarka oraz nagrania piosenki 
w GOK w Młodzieszynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 

VI. Nagrody:  
1. Jury konkursowe powołane przez organizatora będzie oceniad w pięciu kategoriach wiekowych:  

I kategoria: przedszkolaki i klasa „0” Szkoły Podstawowej  

II kategoria: I-IV klasa Szkoły Podstawowej   

III kategoria: V-VIII klasa Szkoły Podstawowej  

IV kategoria: młodzież ze szkół ponadpodstawowych do 20 lat  

V kategoria: open (21+) 

2. Jury przyzna trzy miejsca w każdej kategorii konkursowej. W razie małej liczby uczestników w danej kategorii 
wiekowej organizator zastrzega sobie możliwośd zmniejszenia liczby nagrodzonych miejsc.  
3. Ocenie podlegad będą: umiejętności wokalne (intonacja, emisja głosu i dykcja), dobór repertuaru, interpreta-
cja utworu  
oraz ogólny wyraz artystyczny.  
6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – przy zachowaniu reżimu sanitarnego - planowane 
jest na sobotę 24 kwietnia 2021 r. ok. godz. 14.00 w GOK w Młodzieszynie, a jeśli nie będzie to możliwe ze 
względów epidemiologicznych, wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości na stronie 
www.gok.mlodzieszyn.pl, a nagrodzone przez komisję piosenki umieszczone w Internecie. 

VII. Informacje ogólne:  
1. Karty zgłoszenia i nagrania (dotyczy tylko wersji on-line festiwalu) prosimy przesyład na adres e-mail: 
gok@mlodzieszyn.pl lub dostarczyd osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie,  
ul. Wyszogrodzka 25 do dnia: 22 kwietnia 2021 r.  

2. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej.  

http://www.gok.mlodzieszyn.pl/


3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (imienia, 
nazwiska, klasy i nazwy szkoły lub instytucji) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania zdjęd z udziałem uczestni-
ków w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie interne-
towej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwalad.  

5. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  
Wszelkich informacji organizacyjnych udziela: Małgorzata Hetman, tel. 501 513 934 

 
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie,  
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, strona: http://gok.mlodzieszyn.pl/.  
 
II. Inspektor Ochrony Danych 

Może Pani/Pan kontaktowad się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany w pkt I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzad Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji KONKURSU i PROMOCJI. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, wykraczających poza obowiązek ustawowy, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz 
do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.. 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostad ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych mogą też mied dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze, świadczące 
usługi księgowe i informatyczne. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by 
nie podlegad decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i 
wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożnośd 
zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadao przez GOK.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


