
 
 

REGULAMIN  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH, LEGIONOWYCH 

 I ŻOŁNIERSKICH  

 
1. Organizator Zabawy: 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą w Jerzmanowej  przy ul. Głogowskiej 8 

 

2. Cele i adresaci konkursu:    

1. Pogłębianie znajomości pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich, 

2. Kontynuacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych, legionowych, żołnierskich z okazji 

Święta Niepodległości, odbywającego się  corocznie w Gminie Jerzmanowa, 

3. Prezentacja on – line talentów muzycznych. 

 

3.  Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie 

Gminy Jerzmanowa i ma formę  konkursowo – zadaniową  prowadzoną  on – line.  

 

4. Kategorie konkursowe: 

  
1. Ze względu na  liczbę wykonawców konkurs zostanie przeprowadzony w  dwóch 

kategoriach: solista/ka  i  zespół. 
2. Uczestnik biorący udział w kategorii solista/ka nie może wziąć udziału w kategorii zespół.  
3. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych (rocznikowo): 

1) do lat 5, 
2) 6 -  9 lat, 
3) 10 – 14 lat, 
4) 15 -17 lat 
5) dorośli.  

 
5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które  zapoznały się z Regulaminem konkursu.  
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją  warunków niniejszego 

Regulaminu.  
3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest zgoda na upublicznienie 

wizerunku  oraz wykonanego   i nagranego  utworu  na stronie internetowej 
www.gckjerzmanowa.pl  oraz na FB. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest tożsame 
z  wyrażeniem powyższej zgody.  

 
6. Przebieg konkursu: 

http://www.gckjerzmanowa.pl/


 
1. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje  jeden utwór : pieśń patriotyczną lub 

legionową lub żołnierską.  
2. Utwór jest przygotowywany w języku polskim.  
3. Uczestnik może wykonać utwór  z akompaniamentem instrumentalnym, 

półplaybackiem  lub a’capella.  
4. Czas występu nie może  być krótszy niż  1,5 minuty i nie może przekroczyć 3 – 4 

minut.  
5. Uczestnik konkursu może  przesłać nagranie tylko jednego utworu.  
6.   Występ uczestnika  musi zostać  zarejestrowany w formie filmiku. Nagranie  

powinno zostać dostarczone  osobiście  do GCK w Jerzmanowej (ul. Głogowska 8, I 
piętro) lub pocztą na adres  ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa. Wraz z nagraniem  
należy dostarczyć formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu.  

7. Termin dostarczenia nagrań upływa  dnia  3 listopada 2020r.  
 

8. Komisja konkursowa: 
 

1.  Oceny nagrań i występów  dokonuje komisja  konkursowa powołana przez dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej. 

2. Komisja dokonuje  przeglądu dostarczonych nagrań i ocenia  występ zgodnie  
z kryteriami: 

- wartość artystyczna (0-6 pkt.) 
- muzykalność (0-3 pkt), 
- trudność tekstowa i muzyczna utworu (0-3 pkt.) 

3. Członkowie komisji konkursowej mogą przyznać  od 0 – 12 pkt za każdy  nagrany 
 i dostarczony utwór. Suma punktów  przyznana przez każdego członka komisji 
konkursowej  wyłoni  laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych  
oraz  w kategorii solista i zespół. 

4. W przypadku równego podziału  głosów  rozstrzyga  głos przewodniczącego komisji 
konkursowej.  

 
9. Nagrody 

1. Dla laureatów konkursu tj. za zajęcie I – V  miejsca w kategorii solista i zespół Organizator  
przewidział nagrody  rzeczowe  o łącznej wartości 3.500 zł. 

2. Nagrody dla  laureatów konkursu zostaną dostarczone przez Organizatora w  terminie  do 
dnia  27 listopada 2020r. Doręczenie nagród  pod wskazany adres  zostanie  poprzedzony  
kontaktem telefonicznym  pomiędzy Organizatorem  a uczestnikiem /rodzicem  
 i uzgodnieniem daty  i godziny  dostarczenia nagrody.  

3. Dostarczone przez uczestników nagrania zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej Gminnego Centrum Kultury i   Fb w dniu 11 listopada 2020r.    

 
10. Klauzula RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane 
dalej GCK Jerzmanowa. 

2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa  jest pan Tomasz Wadas dostępny pod 
numerem telefonu  570 170 137. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu  
przeprowadzenia  Konkursu   pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich i 
ewentualnym potwierdzenia  odbioru nagród.  



4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  i danych osobowych dziecka będą  pracownicy 
GCK oraz użytkownicy  strony internetowej www.gckjerzmanowa oraz Fb. 

5. Pani/Pana dane osobowe  i dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres  
 1 roku. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo do 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana  oraz danych osobowych dziecka  narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i danych osobowych dziecka jest 
warunkiem udziału w Konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych  brak możliwości  udziału w konkursie.  

 
 

11.Postanowienia końcowe: 
 

1. Organizator może  wykluczyć  uczestnika z udziału w konkursie w przypadku  naruszenia  
przez niego postanowień niniejszego regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega możliwość  zmiany niniejszego regulaminu, o czym  poinformuje 
 w czasie trwania konkursu poprzez ogłoszenie  na stronie internetowej 
www.gckjerzmanowa.pl  i FB.  

4. Niniejszy Regulamin  jest  dostępny na stronie internetowej www.gckjerzmanowa.pl, na 
FB.  

5. W przypadku pytań  dotyczących Regulaminu  odpowiedzi udzielają instruktorzy pod 
numerem telefonu  76 8 312 111.   

6. Regulamin zostaje  ogłoszony  z dniem 20 października 2020r.  
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Załącznik do Regulaminu Konkursu 

pieśni patriotycznej, legionowej i żołnierskiej 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, LEGIONOWEJ I PATRIOTYCZNEJ 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz kategoria wiekowa: 

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

2. Wiek dziecka (w przypadku uczestnictwa niepełnoletnich) .....……………. 

3. Adres zamieszkania  

………………………………………………………………………………………. 

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

4. Kontakt telefoniczny, mail 

……………………………………………………………………………………….. 

5.  Kategoria: solista lub zespół  ( tytuł i autor utworu, sposób wykonania): 

………………………………………………………………………………………… 

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

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

(podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

                                                                                                lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego  

                                                                                         – podpis opiekuna  prawnego) 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane 
dalej GCK Jerzmanowa. 

9. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa  jest pan Tomasz Wadas dostępny pod 
numerem telefonu  570 170 137. 



10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu  
przeprowadzenia  Konkursu   pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich 
 i ewentualnym potwierdzenia  odbioru nagród.  

11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  i danych osobowych dziecka będą  pracownicy 
GCK oraz użytkownicy  strony internetowej www.gckjerzmanowa oraz Fb. 

12. Pani/Pana dane osobowe  i dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres  
 1 roku. 

13. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo do 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana  oraz danych osobowych dziecka  narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. 

15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i danych osobowych dziecka jest 
warunkiem udziału w Konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych  brak możliwości  udziału w konkursie.  

 

 

 

…………………………………………………………….. 
(data) 

 

…………………………………………………………………….……………………… 

(podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

                                                                                                lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego  

                                                                                         – podpis opiekuna  prawnego) 

 

 

 

http://www.gckjerzmanowa/

