
ŚWIAT PIOSENKI 2018 

 

REGULAMIN 

 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Cele: 

 Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży. 

 Propagowanie znajomości kultury muzycznej poprzez formę piosenki. 

 Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zasięg: Otwarty 

 

Termin i miejsce:  05.10.2018 r. (piątek) – Świetlica wiejska w Miłoradzicach – godz. 9:00. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, duety i zespoły. 

 Udział mogą zgłosić uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i innych placówek 

kulturalnych i oświatowych.  

 Wykonawca prezentuje 1 lub 2 utwory w języku polskim dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce,  

o łącznym czasie do 10 minut. 

 Akompaniament lub podkład muzyczny (CD, USB) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny, 

poprawność językową. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty uczestnictwa na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

do 03.10.2018 r. do godz. 12:00  

 

Kategorie wiekowe: 

 I kategoria: przedszkole 

 II kategoria: SP klasy 1-3 

 III kategoria: SP klasy 4-8 

 IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe i średnie 

 

Nagrody:  

Organizator przewiduje nagrodę główną i wyróżnienia. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie karty zgłoszeń. 

 Młodzież szkolna bierze udział pod opieką nauczyciela/opiekuna 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na 

stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 

RODO).  

 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na 

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, 

wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego 

medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

 Koszty związane z przyjazdem uczestników ponosi instytucja zgłaszająca. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

UWAGA!  

W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu. 

 

 

 

 

 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


ŚWIAT PIOSENKI 2018 

 

 

REGULAMIN 

 

 

Nazwa i rodzaj: solista/zespół* ……………………………………………………………………………… 

 

OPIEKUN artystyczny (telefon, e-mail)  ………………………………………………….……………………… 

 

PLACÓWKA (adres, telefon, e-mail) .………….……………………………….…………………………..... 

 

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

 

TYTUŁY utworów przygotowanych na konkurs, autor: 

 

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

 

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

 

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

 

IMIONA I NAZWISKA WYKONAWCÓW: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU/SOLISTY (krótka charakterystyka): ……………………………………………….. 

 

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

 

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

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: ……………..…………………………………………………………..….... 

 

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

 

 

 

 

…………………………     ………………………………..………… 

               Data                                                                                                 Podpis 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka* ………………………………………………………. przez Ośrodek Kultury Gminy 

Lubin z siedzibą 59-300 Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, w celu udziału w konkursie wokalnym  

pn. „ŚWIAT PIOSENKI 2018”; zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie na Pani/a wniosek. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………….. 
 

Przyjmuję warunki niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), 

dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz 

utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd 

Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo 

ani terytorialnie. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie na Pani/a wniosek. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna 

 

 
 


