
 

REGULAMIN 
XI Przeglądu Piosenki Dziecięcej „MOJA  MUZYCZNA PLANETA” 

JARACZEWO 2020 

 

● Organizator: 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo 

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie 

● Termin 

27 września 2020r.  

• Miejsce 

Scena Plenerowa w Parku lub GOK (w razie niepogody) w Jaraczewie.  

● Cele Przeglądu 

− popularyzacja piosenek dziecięcych, 

− umożliwienie publicznej konfrontacji i prezentacji osiągnięć młodych artystów 

− pomoc utalentowanej młodzieży w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych 

− wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów i nauczycieli 

− nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi wykonawcami  

● Warunki uczestnictwa 

W Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły wokalne do kwartetu włącznie, 

którzy wykonują jedną piosenkę w języku polskim. 

Przegląd przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

- I kategoria - klasy I - III SP 

 - II kategoria - klasy IV - VI SP 

 - III kategoria - klasy VII i VIII SP  

Zgłaszający się do Przeglądu zobowiązani są nadesłać zgłoszenie do Gminnego Ośrodka 

Kultury 63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 - na załączonej Karcie Zgłoszenia lub przez 

Internet na adres gok@jaraczewo.pl  

 

− Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 września 2020r. 

 
● Przebieg Przeglądu 

Przegląd w bieżącym roku odbędzie się w jednym etapie: 

1. Uczestnicy zgłaszają się do godz. 14.00 w dniu 27 września, celem potwierdzenia 

udziału oraz dostarczenia materiałów muzycznych wykonawców. 

2. Przegląd rozpocznie się o godz. 15.00 na Scenie Plenerowej w Parku lub, w razie 

niepogody, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie, gdzie uczestnicy 

wykonują zgłoszoną piosenkę przy akompaniamencie podkładu muzycznego z pendrive, 

lub karty SD.   

 

Powołane  przez  Dyrektora Przeglądu JURY wyłoni laureatów Przeglądu. 

● Jury 

W pracach JURY wezmą udział muzycy, przedstawiciele instytucji i szkolnictwa 

artystycznego oraz mediów, którzy oceniać będą wykonawców wg następujących kryteriów: 

− umiejętności warsztatowe i wokalne 

− dobór repertuaru 

− interpretacja 

− prezencja sceniczna 

● Nagrody 

− Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe 

upominki 
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− Jury może przyznać nagrodę Grand Prix – nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 

Jaraczewo 

− Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przewiduje się również 

możliwość przyznania nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów. 

 Postanowienia końcowe 

• Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt instytucji delegującej. 

• Organizator nie bierze obowiązku wypełnienia formalności związanych z wymogami prawa 

autorskiego. 

• Materiał z Koncertu będzie w całości rejestrowany. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

• Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Jaraczewie, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą: ul. Kolejowa 4 

63-233 Jaraczewo,   

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@rodo-

krp.pl   tel. 792 304 042 

• Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu 

pracowników Ośrodka zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

• Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat lub do wycofania zgody,   

• Posiada Pani/Pan 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,  

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  podanie w/w danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora będzie skutkować ograniczeniem sposobu kontaktu do poczty tradycyjnej.    

• Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów stworzonych przez 

Uczestnika w związku z Imprezą. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie utworów w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z Przeglądem na czas nieoznaczony, ze 

szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na dowolnym nośniku oraz 

dokonywania opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych). 

• Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na 

nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika. 

• Wszelkie decyzje w sprawach regulaminowych i organizacyjnych posiada dyrektor 

Przeglądu – Dyrektor GOK w Jaraczewie. 

 

        

       Biuro Organizacyjne Przeglądu 

          Gminny Ośrodek Kultury 

             ul. Kolejowa 4 

             63-233 JARACZEWO  

        tel. 62 740 8032 

             www.gok.jaraczewo.pl 

                 gok@jaraczewo.pl  
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