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REGULAMIN 

FESTIWALU PIEŚNI I PIOSENEK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH  

„NIEPODLEGŁA PIEŚNIĄ MALOWANA” 

 

Organizatorzy: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 

 

Festiwal realizowany jest w ramach projektu  pt.  

„W drodze do Wolnej Polski” dofinansowanego ze środków Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa”. 

 

CELE FESTIWALU: 

1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

2. Rozwijanie uzdolnień wokalnych. 

3. Rozbudzanie aktywności kulturalnej. 

4. Kształtowanie właściwych postaw, wychowywanie ku wartościom. 

5. Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

6.Kształtowanie postaw patriotyczno – obywatelskich. 

7.Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form 

wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych. 

8.Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, 

utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści 

patriotycznej. 

9. Tworzenie okazji do wymiany doświadczeń i rozwoju zainteresowań 

artystycznych.  

10. Wsparcie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia 
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Festiwal „Niepodległa pieśnią malowana” ma formę konkursu i przeznaczony 

jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy. 

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i chóry. Uczestnicy 

będą oceniani w 6 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I–III, klasy IV–

VI, klasy VII-VIII-III Gim., szkoły średnie, dorośli. 

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania w konkursie jednej 

dowolnie wybranej pieśni patriotycznej wykonanej „a cappella”,  

z półplaybackiem lub akompaniamentem własnym. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

4. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie karty zgłoszenia 

(według załączonego wzoru) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

17.10.2018 r. 

5. Wykonawca biorący udział w przesłuchaniach konkursowych zgodnie  

z decyzją Jury deklaruje swój udział w Koncercie Galowym.  

TERMINARZ FESTIWALU: 

Do 17.10.2018r. – termin nadsyłania kart zgłoszeń, 

24.10.2018 r. godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe, 

11.11.2018 r. – Koncert Galowy, wręczenie nagród. 

OCENA I NAGRODY: 

1. Jury festiwalu szczególną uwagę przy ocenie zwracać będzie na: 

dobór repertuaru (wartość merytoryczna, dobór tonacji, dopasowanie skali 

trudności do możliwości wykonawczych solisty bądź zespołu) 

estetykę wykonania 

dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej 

interpretację/ekspresję wykonania utworu 

ogólne wrażenie artystyczne 

2. Jury po wysłuchaniu uczestników wyłoni laureatów w każdej kategorii oraz 

przyzna wyróżnienia. 
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3. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy za udział, a wyłonieni 

laureaci statuetki. 

 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników 

 i laureatów jest Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 

 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl, 

bibliotekakozieglowy@gmail.com  tel.: (34) 314-12-68.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się̨ będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą̨ przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy 

laureatów) – jeżeli występują̨ obowiązki podatkowe.  

3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) osoby pełnoletnie: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu,  

 nr telefonu, 
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 adres 

b) osoby niepełnoletnie: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 

 nr telefonu rodzica/opiekuna, 

 adres rodzica/opiekuna 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w 

celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi 

uczestników konkursu, zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi 

 z przebiegu festiwalu. 

3. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i obsługę akustyczną. 

4.Uczestnicy dojeżdżają na przesłuchania konkursowe we własnym zakresie. 

 


