
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU WOKALNEGO  

"MAM TALENT” 

 

I. Organizatorzy: 

Organizatorem Konkursu Wokalnego „MAM TALENT” jest Gminne Centrum 

Kultury w Jeżowem.  

Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Jeżowe – Marka Stępaka 

 

II. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży. 

2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych 

przebojów oraz sprawdzenia siebie. 

3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych  i promowanie młodych 

talentów. 

III. Uczestnicy - soliści w kategoriach: 

• I kategoria – przedszkole i dzieci młodsze 

• II kategoria – klasy szkoły podstawowej I-III 

• III kategoria – klasy szkoły podstawowej IV – VI 

• IV kategoria – klasy szkoły podstawowej VII – VIII i klasy szkoły 

ponadpodstawowej 

IV. Warunki udziału: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Jeżowe. 

2. W konkursie udział brać mogą tylko soliści 

3. Konkurs odbędzie się w jednym etapie. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki w języku 

polskim,  

5. Tematyka piosenka jest dowolna – związana z tematem konkursu, która 

zaistniała na rynku fonograficznym jako przebój (gatunek dowolny – piosenki 

dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop itp.) 



6. Akompaniament: półplayback (wyłącznie pendrive) lub z akompaniamentem 

instrumentalnym  

7. Zgłoszenie pisemne udziału w konkursie wraz ze zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych w poszczególnych kategoriach przyjmowane będą do 12 

listopada 2021 r. osobiście lub mailowo pod adresem: gckjezowe@gmail.com 

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie dołączonego do regulaminu 

i dostępnego na stronie www.gckjezowe.pl, Szczegółowe informacje uzyskacie 

pod adresem i numerami telefonów: GCK Jeżowe 236/2 od godz 10.00 do 

18.00 i telefonicznie 15 87 97 188 

8. Konkurs odbędzie się w listopadzie 2021 w Gminnym Centrum Kultury 

w Jeżowem (dokładna data zostanie później podana) 

V. Kryteria oceny i nagrody: 

1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, 

dostosowanie do możliwości wokalnych, walory głosowe, własną 

interpretację wokalno-sceniczną piosenki,  muzykalność, indywidualność 

artystyczną. 

2. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują 

dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

VI. Przepisy ogólne: 

1. Kolejność prezentacji uczestników ustala organizator 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

3. W czasie konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi 

towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO WSPÓLNEJ ZABAWY 

 

 

mailto:gckjezowe@gmail.com
http://www.gckjezowe.pl/


 

KARTA UCZESTNICTWA 

GMINNEGO KONKURSU WOKALNEGO  

"MAM TALENT” 

 

 

1.Imię i Nazwisko 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

2. Wiek, Klasa  

 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3.  Instytucja patronująca 

 

.......................................................................................................................... 

4. Imię i Nazwisko Opiekuna 

 

.......................................................................................................................... 

5. Tytuł utworu 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

6. Rodzaj akompaniamentu – osoby akompaniujące 

 

.......................................................................................................................... 

7. Miejscowość, data zgłoszenia 

 

.......................................................................................................................... 

8. Podpis osoby zgłaszającej 

 

.......................................................................................................................... 
 
 

 



Klauzula informacyjna RODO w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

w Gminnym Centrum Kultury  w Jeżowem na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej 

zgody na przeprowadzenie Malarskiego Konkursu Wokalnego ”MAM TALENT” 2021 dla dzieci i 

młodzieży 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani 

dziecka jest Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, NIP 865 22 59 656 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber. 

Kontakt: pocztą elektroniczną na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com 

telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338 

 3. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu 

związanym z przeprowadzeniem Konkursu Wokalnego ”MAM TALENT” 2021 dla dzieci i młodzieży  

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą 

być: użytkownicy Internetu, mediów społecznościowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wynikającym z realizacji konkursy plastycznego 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

d) prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza 

przepisy RODO, 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

tych danych spowoduje nie zaliczenie w poczet uczestników konkursu 

9. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie moich danych 

osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury  w 

Jeżowem (dane te będą obejmować: imię/imiona, nazwisko, adres, numery telefonów, 

adresy e-mail, udział w warsztatach) oraz wizerunku w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu Wokalnego ”MAM TALENT” 2021 Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz 

art. 6, ust. 1 lit. e. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą m.in. na stronie internetowej i profilach 

internetowych zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem oraz innych 

mediach w celu informacji i promocji. Podstawa prawna: art. 81ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 6, ust. 1, li. e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych 

Osobowych w Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu Wokalnego ”MAN TALENT” 2021 

 

 

 

 

…………….………………… 

Miejscowość i data 

 

 

………………………………………………………… 

. 

Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego 

(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 


