
 

DRODZY UCZNIOWIE, 

SZANOWNI NAUCZYCIELE! 

 

Już po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy do 

udziału 

w  KONKURSIE 

PIOSENKI  DZIECIĘCEJ I  MŁODZIEŻOWEJ 
 

Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak             

i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co 

pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc 

serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już 

w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały 

udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. 

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie dla Was wielką 

przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania 

ciekawych ludzi.                                                                                                                                          

Organizatorzy Towarzystwo Muzyczne,  Szkoła Podstawowa i GOK w Wilczynie 

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
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REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

1. Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Szkołę 

Podstawową im. Jana Pawła II , Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne  i Gminny Ośrodek  

Kultury  w Wilczynie. 

2.Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych  

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 

d) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

e) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej     

w zakresie muzyki, 

h) rozwijanie talentów estradowych, 

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

j) integracja środowiska 

3. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola, 

domów kultury. 

4.Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

a) przedszkolaki 

b) klasy 1- 3 

c)  klasy 4-6 

d)  klasy 7, 8  i klasy gimnazjalne 

 



5. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie u organizatorów do 20 maja 

2019r. 

6. Każdy uczestnik reprezentuje tylko jedna instytucję, wykonuje jedną piosenkę                  

w języku polskim. 

7. Uczestnicy mogą występować solo lub z towarzyszeniem chórków . Chórki nie są 

nagradzane. 

8. Placówki typują maksymalnie jednego kandydata z każdej kategorii wiekowej.                 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może zorganizować eliminacje wstępne 

lub decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

9. Dla uczestników festiwalu zorganizowane będą warsztaty wokalne w sali GOK 

w Wilczynie, o terminie warsztatów uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

10. W finale, który odbędzie się 9 czerwca 2019r. godz.15.00 w Sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wilczynie,  uczestnicy Konkursu mogą śpiewać z akompaniamentem 

własnym, towarzyszeniem akompaniatora lub z podkładem. Podkład należy dostarczyć 

do GOK-u w Wilczynie do 8 czerwca 2019r. 

11.Komisja Artystyczna  powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania 

zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach 

wiekowych  na podstawie zgromadzonych punktów za: 

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości 

wykonawczych uczestników, 

b) umiejętności wokalne, 

c) wartości wychowawcze,  

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu 

piosenki, 

 

12.Posiedzenie Komisji  odbywa się w dniu finałowego Konkursu – po wysłuchaniu 

piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników. 

 

13.Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej 

kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu 

oraz kryteriów ustalonych przez organizatora. 

 

14.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny  w porozumieniu      

z Komisją Artystyczną . 

 

 



15.W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: 

Przedstawiciele SP w Wilczynie: Dorota Dubowska i Lidia Ślebioda 

Przedstawiciel GOK w Wilczynie: Janusz Korzeniewski  

16.Przewidziane są nagrody: 

a) regulaminowe 

•NAGRODA GRAND PRIX, 

•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca                  

we wszystkich kategoriach, (tylko dla solistów) 

•DYPLOMY dla wyróżnionych, 

•DYPLOMY dla wszystkich uczestników Finału  Konkursu   

b) publiczności. 

Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych 

przez sponsorów.  

Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja . 

17. W przeddzień festiwalu uczestnicy mogą wziąć udział w próbach w sali GOK-u,                 

w godz.9.00-12.00,  wtedy też będą mogli wylosować kolejność występu w finale. 

 

 

Organizatorzy: 

 

Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne    Szkoła Podstawowa      Gminny Ośrodek Kultury 
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Zgłoszenie uczestnictwa w IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej            

Wilczyn 2019 

 

Imię……………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………….. 

Wiek /klasa ……………………………………………… 

Szkoła/przedszkole/placówka …………………..…………………………………………………… 

Tytuł piosenki …………………………………………………………………………….…….......... 

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego …………………………………………….…………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………..…………………………… 

adres mailowy ………………………………………………………………………………………… 

                                            *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków                                     

                                  Powiatu        Konińskiego 

 

 

 



 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  

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

( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ) 

W IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej Wilczyn 2019 , który odbędzie się 

w dniu 9 czerwca 2019 r. godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie 

Oświadczam, że: 

- znany jest mi cel i program festiwalu,  

- u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą    

  utrudniać lub uniemożliwić jego udział w konkursie.   
 

 Akceptuję Regulamin festiwalu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez 

Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, w celu uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Dziecięcej               

i Młodzieżowej. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych i 

wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie oraz Wilczyńskie 

Towarzystwo Muzyczne, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video z organizowanego 

konkursu recytatorskiego. 

Niniejsza zgoda:  

o nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

o obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

o dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych, 

o dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 

celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie oraz Wilczyńskiego Towarzystwa 

Muzycznego 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:  

Na podstawie Rozporządzenie 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, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

jest Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne. 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa 

Pani/Pana dziecka/podopiecznego w festiwalu piosenki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Pani/Pana oraz Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi w 

szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas – naszym 

pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania 

danych i innym upoważnionym odbiorcom danych. 



4. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla 

którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów 

archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 

5. Ma Pani/Pan prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Pani/Pana lub Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą 

przetwarzanie danych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa                           

w konkursie. 

 

 

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

       Miejscowość, data                                                                                                  Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Szkoła Podstawowa      Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne    Gminny Ośrodek Kultury 

kontakt mailowy: GOK Wilczyn: gokwilczyn@wp.pl 

kontakt telefoniczny D. Dubowska 664 311 226 

                                                                    

 

 

 

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków                                     

                                  Powiatu        Konińskiego 

 

mailto:gokwilczyn@wp.pl

