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REGULAMIN 

XXVI GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

I MŁODZIEŻOWEJ 

I.  Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 

II.  Celem przeglądu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży, stworzenie 

możliwości zaprezentowania się najzdolniejszym młodym wykonawcom oraz aktywizacja 

w zakresie działao związanych z kulturą i sztuką. 

III.  Przegląd ma charakter konkursu.  

IV.  Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury. 

V.  Przegląd przeznaczony jest dla solistów – dzieci i młodzieży do 20 roku życia – 

zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Pawłowice w następujących 

kategoriach wiekowych: 

a) klasy VII i VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych; 

b) klasy IV – VI szkół podstawowych; 

c) klasy I – III szkół podstawowych; 

d) przedszkola. 

VI.  Konkurs jest podzielony na dwa etapy. 

I etap – przesłuchania (godziny popołudniowe) 

17.04.2023 r. - klasy VII i VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych 

18.04.2023 r. - klasy IV - VI  szkół podstawowych 

19.04.2023 r. - klasy I – III szkół podstawowych 

20.04.2023 r. - przedszkola 

II etap – finał - 22.04.2023 r. od godz. 15:00 

VII.  Podczas przesłuchao zostaną wyłonione osoby, które zostaną zakwalifikowane do 

finałowego etapu konkursu.  

VIII.  Podczas przeglądu uczestnik wykonuje: 

w I etapie - jedną dowolną piosenkę (z nagranym podkładem, z 

akompaniamentem instrumentalnym lub a capella)  
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w II etapie - jedną dowolną piosenkę w języku polskim (z nagranym 

podkładem, 

z akompaniamentem instrumentalnym lub a capella) inną niż podczas I etapu,  

IX.  Jury ocenia uczestników przeglądu wg następujących kryteriów: 

- intonacja, 

- dobór repertuaru do wieku uczestnika, 

- emisja i dykcja, 

- poczucie rytmu, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

X.  Wyniki zostaną ogłoszone po zakooczeniu każdego dnia przesłuchao I etapu i II etapu. 

XI.  Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona każdorazowo po 

zakooczeniu przesłuchao na stronie internetowej organizatora. 

XII.  Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej po zakooczeniu 

II etapu.  

XIII.  Decyzje jury są niepodważalne. 

XIV.  Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w postaci bonów do sieci EMPIK oraz 

pamiątkowe dyplomy. Nagrody nieodebrane do 31 maja 2023 r. przepadają na rzecz 

Organizatora. 

XV.  Dodatkową nagrodą dla laureatów jest zaproszenie do występów na najważniejszych 

imprezach organizowanych przez Gminę Pawłowice. 

XVI.  Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia i 

dostarczenie jej razem z nagranymi podkładami: na adres 

konkursy_gokpawlowice@o2.pl 

Mail należy zatytułowad PRZEGLĄD PIOSENKI. W załączniku należy umieścid 

zdjęcie lub skan uzupełnionej karty zgłoszenia oraz podkłady muzyczny w 

formacie MP3 lub WAV, 

lub 

osobiście do  Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 

67, w godzinach otwarcia sekretariatu. Nośnik zawierający akompaniament 

(CD, USB) musi byś podpisany imieniem i nazwiskiem i zawierad tytuły 

utworów. 
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Kartę zgłoszenia wypełnia uczestnik (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzic/opiekun 

prawny (w przypadku osób niepełnoletnich). Karty zgłoszenia należy wypełnid w czytelnie. 

O udziale w konkursie decyduje kolejnośd zgłoszeo – liczba miejsc ograniczona. 

XVII.  Zgłoszenie należy przesład do dnia 11 kwietnia 2023 r.  

Lista występujących wraz z godziną prezentacji zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury https://www.kultura.pawlowice.pl/ dnia 14 

kwietnia 2023 r.  

XVIII.  Ochrona danych osobowych: 

Informujemy uczestników konkursu, że: 

- Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
zwane dalej RODO. 

- Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
- Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 
- Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, 

w związku z wykonywaniem przez organizatora zadao publicznych w zakresie 
działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadao statutowych. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 
i właściwej organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
uczestnictwo w konkursie. 

- Organizator informuje, że podczas trwania przeglądu oraz wręczania nagród będzie 
utrwalany wizerunek w postaci zdjęd oraz filmów mających na celu 
udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

- Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe (przedstawiające przebieg przeglądu oraz 
wręczenie nagród) zostaną wykorzystane w celach informacyjnych oraz 
promocyjnych 
i będą publikowane na stronach internetowych Organizatora. 

- Organizator konkursu dochowa wszelkich starao, żeby upublicznienie wizerunku 
nastąpiło z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje 
się zapewnid jego uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

- Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach 
określonych w RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

- Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty 
uczestnictwa w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator 
będzie przetwarzał do czasu ustania celu przetwarzania. 

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa. 


