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XVII Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną 

Brzeg Dolny 2021 r. 

 

REGULAMIN 

 

REALIZATOR PRZEDSIEWZIĘCIA: 

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym 

 

CEL: 

- Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży 

- Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką 

- Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowychprezentacjach 

- Edukacja patriotyczna / nawiązanie do ścieżek edukacyjnych realizowanych przez szkoły i inne 

placówki 

 

 

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 

8 listopada 2021 r. – kat. przedszkola i szkoły podstawowe (kl. 1-6) 

9:00 – rozpoczęcie przeglądu - sala widowiskowa Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury 

 

9 listopada 2021 r. – kat. szkoły podstawowe (7-8) i szkoły średnie 

9:00 – rozpoczęcie przeglądu - sala widowiskowa Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- W spotkaniu uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne oraz chóry 

 

Kategorie konkursowe: 

A – Przedszkola i szkoły podstawowe (1-6) 

* soliści   

* zespoły wokalne i chóry 

 

B – szkoły podstawowe (7-8) i szkoły średnie 

* soliści   

* zespoły wokalne i chóry 

 

 

Przedszkole / szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze 

wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż np. 3 wykonawców w każdej kategorii 

konkursowej (zgodnej z regulaminem). 
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- Każdy uczestnik wykonuje jeden polski utwóro treści patriotycznej (łączny czas trwania 

 do 3 min.) 

- Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz w wybranej podkategorii  

(np. kat. B - soliści) 

- Z konkursu wyłączonesą utwory: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota” oraz inne pieśni 

propagujące systemy totalitarne 

- Wyklucza się możliwość korzystania z playbacku. 

- Podczas konkursu akompaniament i półplayback będzieprzedmiotem oceny jury, a ilość osób 

akompaniującym solistom, zespołom, chórom jest nieograniczona. 

 

 

- Czytanie tekstu z kartki spowoduje dyskwalifikację uczestnika 

 

Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury wg następujących 

kryteriów: 

- dobór odpowiedniego repertuaru, 

- intonacja, 

- dykcja i emisja głosu, 

- interpretacja, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

Zgłoszenia na kartach prosimy przesłać do dnia 4 listopada 2021 r. na adres: 

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29,   

lub drogą mailową na adres dok@brzegdolny.pl w tytule wpisując: 

 „Zgłoszenie Piosenka Patriotyczna 2021” 

 

 

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:  

- Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania 

oraz prawo wykorzystania utworów słowno – muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w 

środkach masowego przekazu. 

-Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

- O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 
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XVII Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną 

Brzeg Dolny 2021 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 

Imię i Nazwisko/ wiek:............................................................................................................ 

Miejsce zamieszkania:.......................................................................................................... 

Adres placówki delegującej: .................................................................................................. 

 

Kategoria: 

 

Tytuł utworu: ..................................................................................................... ................. 

Autor: ................................................................................................................................  

Czas trwania utworu: ........................................................................................................... 

 

Potrzeby sceniczne: .................................................................................................. ............ 

 

Imię i nazwisko opiekuna: ..................................................................................................... 

Telefon: ..............................................................................................................................  

 

Dotyczy zespołów oraz chórów 

Ilość osób w *zespole/chórze: ............................................................................................... 

Akompaniament(instrument) ilość osób w zespole: ................................................................... 

 

 

 

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

miejscowość i data     pieczęć instytucji delegującej 

 

A   B   

soliści   zespoły wokalne i chóry    
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 dla uczestników konkursu 

 

Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 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 osobowych, dalej 
RODO) informuje się, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,  
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail dok@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie Piosenki Patriotycznej 
na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadania publicznego oraz 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu Piosenki Patriotycznej 

lub momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa. W przypadku wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie Piosenki Patriotycznej 

9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 
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