
REGULAMIN 7. GMINNEGO KONKURSU WOKALNEGO 
„A ja śpiewam…” 

 
 
 
ORGANIZATORZY KONKURSU 
Gmina Trzydnik Duży i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 
CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja śpiewania wśród uczniów jako świadomy wybór właściwego spędzania czasu 
wolnego (z dala od komputera, alkoholu i innych używek, z którymi dzieci i młodzież mogą się 
spotkać poza szkołą). 

2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz 
sprawdzenia siebie. 

3. Promowanie pozytywnych wartości poprzez rozwijanie zainteresowań muzycznych. 
4. Odkrywanie talentów wśród uczniów. 

 
ZASADAY OGÓLNE KONKURSU 

1. Adresatami konkursu są soliści mogą brać udział tylko soliści.  
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzydnik Duży. 
3. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

▪ I etap: Przesłuchania konkursowe w szkołach 

− Zgłoszenia do nauczycieli muzyki do 14 kwietnia 2023 r. 

− Przesłuchania etapu szkolnego odbędą się do 5 maja 2023 r. 
▪ II etap: Przesłuchania konkursowe w GOK w Trzydniku Dużym 

− Zgłoszenia do kolejnego etapu do 8 maja 2022 r. na adres: goktrzydnik@o2.pl 
lub osobiście do GOK w Trzydniku Dużym 

− Przesłuchania konkursowe II etapu odbędą się 18 maja 2023 r. o godzinie 9.00 
w GOK w Trzydniku Dużym 

4. Wykonawcy przygotowują do każdego etapu jedną piosenkę. Uczestnik konkursu nie ma 
możliwości zmiany ustalonego repertuaru bez zgody opiekuna artystycznego. 

 
UCZESTNICY KONKURSU 
Uczestnikami konkursu są soliści: 

▪ I kategoria: uczniowie klas I - III szkół podstawowych 
▪ II kategoria: uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych 

 
WARUNKI UDZIAŁU w KONKURSIE 

1. O ilości zakwalifikowanych osób z danej szkoły decyduje nauczyciel muzyki przeprowadzający 
eliminacje szkolne. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki w języku polskim. 
3. Wymagany jest akompaniament (instrument, półplayback). 
4. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że uczestnicy sięgną do mniej znanego repertuaru, 

przedstawią nowe, interesujące interpretacje. 
5. Do I etapu uczniowie zgłaszają się samodzielnie do nauczyciela muzyki. 
6. Za przygotowanie uczniów do II etapu konkursu i dobór repertuaru odpowiada nauczyciel muzyki 

lub opiekun artystyczny.  

mailto:goktrzydnik@o2.pl


7. Uczestnik konkursu nie ma możliwości zmiany ustalonego repertuaru bez zgody nauczyciela 
muzyki, opiekuna artystycznego. 

8. Szczegółowe informacje na temat konkursu będą dostępne u nauczycieli muzyki w każdej ze 
szkół. 

9. Komisję artystyczną II etapu konkursu powołują organizatorzy. 
 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, możliwości wokalne, walory głosowe, własną interpretację 
wokalno-sceniczną, muzykalność, poczucie rytmu, indywidualność artystyczną. 

2. W II etapie konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyłonieni laureaci, 
którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Pozostali uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplom i skromny upominek. 
 
PRZEPISY OGÓLNE 

1. Kolejność prezentacji uczestników ustalają organizatorzy. 
2. Opiekun prawny uczestnika konkursu zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie 

danych 7. Gminnego Konkursu Wokalnego „A ja śpiewam…” informacji osobowych, materiałów 
audio, audiowizualnych i fotograficznych. 

3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 
4. Na rodzicach (opiekunach prawnych) niepełnoletniego uczestnika konkursu spoczywa 

obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz 
wykorzystywanie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych.  

5. Stosowne klauzule informacyjne znajdują się w Karcie zgłoszenia do konkursu. 
6. Kontakt z organizatorem: 15 873 18 26, goktrzydnik@o2.pl, www.goktrzydnik.pl 
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez uczestnika 

regulaminu.  
8. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem zgody oraz klauzulą informacyjną 

zamieszczone są na stronie internetowej organizatora i będą dostępne przez cały okres trwania 
konkursu.  

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),uprzejmie informuję: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 
Trzydnik Duży. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  
Adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl 
Adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji 7. Gminnego Konkursu Wokalnego „A ja śpiewam…” (Gminny 
Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 
lit. a RODO. 

4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu nie podlega uczestnik konkursu 

decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

7. Gminny Konkurs Wokalny „A ja śpiewam…”  

 

 

1. Imię i nazwisko solisty  
 

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

 

2. Kategoria wiekowa: kl. I - III lub kl. IV - VIII 
 

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

 

3. Nazwa szkoły - adres i telefon  
 

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

 

4. Prezentowany repertuar - tytuł utworu, autor tekstu, autor muzyki 
 

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

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna artystycznego 
 

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

 

6. Wymagania techniczne (pianino, odtwarzacz) 
 

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

 

 

 

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

                podpis osoby zgłaszającej i pieczątka szkoły 



 

 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych solisty 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka): 
………………………………………………………….….. na potrzeby 7. Gminnego Konkursu Wokalnego „A ja śpiewam…” 
(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

− udostępnienia informacji o wynikach konkursu; 

− na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych organizatora w związku z 
udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem 7. Gminnego Konkursu Wokalnego „A ja śpiewam…” (Gminny Ośrodek Kultury w 

Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 

 

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

                data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


