
REGULAMIN 

Gminnego Festiwalu 

Piosenki Rozbrykanej 
 

1. Organizator: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 

w Jaworzynie Śląskiej 

tel. 504 088 676 

e-mail: kontakt@sokibp.pl lub imprezy@sokibp.pl 

 

2. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży oraz popieranie twórczych 

zainteresowań młodego pokolenia.  

 

3. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły oraz solistów w wieku 

przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. 

 

4. Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach: 

a) zespoły: 

 przedszkole (grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne) – 3 i 4-latki 

 przedszkole (grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne) – 5 i 6-latki oraz klasy 0 

 szkoła podstawowa: klasy I-IV 

 szkoła podstawowa: klasy V-VIII oraz klasy III gimnazjum i starsi 

 (o kategorii w zespołach wokalnych decyduje wiek najstarszego członka zespołu) 

b) soliści: 

 przedszkole (grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne) 

 szkoła podstawowa: klasy I-IV 

 szkoła podstawowa: klasy V-VIII oraz klasy III gimnazjum i starsi 

 

5. Pierwszym etapem przeglądu jest przesłuchanie dla solistów, które odbędzie się  27 maja 2019 r.  

o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej (mały budynek II piętro). 

6. Drugim etapem przeglądu jest przesłuchanie wszystkich uczestników konkursu (tzn. wyłonionych w pierwszym 

etapie solistów oraz wszystkich zgłoszonych do przeglądu zespołów wokalnych), które odbędzie się w dniach 28 i 

29 maja 2019 r. W zależności od ilości zgłoszeń w danych kategoriach wiekowych, Organizator opublikuje 

szczegóły dotyczące godziny i miejsca przesłuchania oraz harmonogram występów na stronie internetowej 

SOKiBP -  www.sokibp.pl. 

7. Zarówno zespoły jak i soliści wykonują jeden utwór wokalny. Uczestnicy wykonują utwory wyłącznie w języku 

polskim. Osobno będą oceniane i nagradzane występy solistów oraz zespołów wokalnych w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

8. Koncert Finałowy laureatów przeglądu nagrodzonych w poszczególnych kategoriach odbędzie się  

8 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej podczas obchodów Dni Miasta. Wówczas 

odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród. 

9. Organizatorzy zapewniają mikrofony, aparaturę nagłaśniającą. Dopuszcza się możliwość korzystania z 

akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD (format audio) lub nośniku pamięci USB (format mp3). 

mailto:kontakt@sokibp.pl


Podkłady do wykonywanych utworów muszą być nagrane zgodnie z kolejnością ich prezentacji. Na nośniku, poza 

podkładem wykorzystywanym podczas konkursu, nie mogą znajdować się inne nagrania. Akompaniament może 

zawierać podkład wokalny wyłącznie w przypadku występu w kategorii przedszkolnej, jednak nie może  być 

głośniejszy od śpiewu dzieci. 

10. Jury konkursu będzie oceniać dobór repertuaru, interpretację, muzykalność i poziom warsztatowy odpowiedni 

do danej kategorii wiekowej wykonawcy oraz ogólny wyraz artystyczny występu. 

11. Zgłoszenia udziału z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podkładem muzycznym (w przypadku akompaniamentu na 

nośniku zewnętrznym) prosimy dostarczyć do sekretariatu SOKiBP (ul. Sportowa 1 w Jaworzynie Śląskiej) do 23 

maja 2019 r. (zespoły i soliści). 

12. Organizator zapewnia rzeczowe nagrody indywidualne i zbiorowe oraz dyplomy. 

13. Koszty przejazdu pokrywa uczestnik przeglądu. 

14. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach przeprowadzenia 

Gminnego Festiwalu Piosenki Rozbrykanej 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom 

danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym 

do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska 

będą podane do wiadomości publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu. Dane biometryczne w postaci 

wizerunku (twarzy) uczestnika utrwalonego podczas występów w postaci obrazu cyfrowego (fotografii cyfrowej) 

będą wykorzystywane w celach promocyjnych związanych z działalnością SOKiBP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych 

dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 



 

 


