
Gminny
 Ośrodek

        Kultury
Ul Rynek 2, 86-150 Osie

52 33 29 568, biuro gokosie.pl@

                                                                                                                      

Gminny Ośrodek Kultury w Osiu                                                                                                 
zaprasza na:

 IX Regionalny Młodzieżowy Festiwal Piosenki
20 maja 2023, GODZ. 09:00

REGULAMIN



CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU
 propagowanie śpiewania wśród dzieci i młodzieży,
 kreowanie  właściwych  postaw  estetycznych  i  kultury
scenicznej,
 popularyzacja polskiej piosenki,
 pobudzenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej,
 integracja i współzawodnictwo.

ZASADY UCZESTNICTWA
 Festiwal jest formą konkursu i ma charakter otwarty. 
przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z kujawsko-pomorskiego.
 W festiwalu biorą udział soliści oraz  zespoły wokalne, lub 
wokalno-instrumentalne.
 Każdy Wykonawca zaprezentuje na scenie 1 wybraną przez 
siebie lub opiekuna piosenkę.
 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania podkładu 
muzycznego (półplaybacku).
 Podczas konkursu solista lub zespół śpiewa do półplaybacku lub 
wykonuje utwór z własnym lub innym akompaniamentem 
(fortepian, gitara, keyboard).

KRYTERIA OCENY
 Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury zaproszone 
przez organizatora
 Festiwal-konkurs odbywać się będzie w następujących 
kategoriach wiekowych:
 KAT I – klasy I-III (wiek od 6- 9 lat)
 KAT II – klasy IV-VI (wiek od 10- 12 lat)
 KAT III – od 13- 19 lat
 Ocenie Jury podlegać będzie m.in. dobór repertuaru, warunki 
głosowe, osobowość i kreatywność sceniczna, intonacja, dykcja.     
            

              

        NAGRODY
 Jury przyzna nagrody w każdej kategorii  wiekowej: I,  II,  III

miejsca oraz wyróżnienia.
  Główną  nagrodą  jest  statuetka  festiwalu.  Przewidziane  są

również inne nagrody. Laureat wystąpi podczas Dni Osia lub
innej wybranej imprezy gminnej.

 Najlepsi  z  Wykonawców  wezmą  udział  w  warsztatach
wokalnych.

 W kategorii I zostanie przyznana główna nagroda w postaci
MISIA  ŚPIEWAKA  oraz  nagrody  dodatkowe  za  zajęcie
poszczególnych miejsc.

 Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

    
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Warunkiem  udziału w  Festiwalu  jest  nadesłanie lub
dostarczenie czytelnie wypełnionych  kart zgłoszeń każdego
wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2023

                          GMINNY OŚRODEK KULTURY
                                           UL. RYNEK 2

86-150 OSIE
biuro@gokosie.pl
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 osoba do kontaktu: Lucjan Meller,    tel. 523329568           
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ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko lub nazwa zespołu

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

Data urodzenia...........................................................................................

Adres domowy

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

Placówka patronująca (adres, telefon)

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

Miejsce nauki 

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

Imię i nazwisko instruktora lub nauczyciela

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

Wykonywany utwór
Tytuł...........................................................................................................

Autor- wykonawca.....................................................................................

Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne...................................................

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

................................................................................................................. 
Akceptuję regulamin festiwalu

…...................................                                   …..................................
            podpis uczestnika                                                                         podpis instruktora lub pieczątka instytucji        
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Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Osiu
ul. Rynek 2, tel: 52 33 29 568 , faks-52 302-42-75; e-mail: biuro@gokosie.pl.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  można  kontaktować  się  we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych:  tel.  607 753  475,
e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z
art. 6 ust 1 lit a) RODO.
Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  udziału
w konkursie.
 Odbiorcami  Pani/Pana  danych  mogą  być  organy  publiczne  lub  podmioty  działające
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
-  uzyskania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych;
-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  jakim  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.
6.   Jeżeli  przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na podstawie wyrażonej  zgody,  ma
Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu na  zgodność
przetwarzania. 
 7.  Dane  osobowe uczestników konkursu  będą  przechowywane przez  Administratora  przez
okres niezbędny do realizacji określonego celu.

                                        Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w IX   Regionalnym   
młodzieżowym festiwalu piosenki ”Tęczowy Mikrofon”, zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.

  ......………………..............…………………
     ( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )  

           Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 
w celach wynikających z regulaminu IX   Regionalnego młodzieżowego festiwalu   
piosenki ”Tęczowy Mikrofon”.

......………………..............................................
 ( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )  
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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), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Osiu
ul. Rynek 2, tel: 52 33 29 568 , faks-52 302-42-75; e-mail: biuro@gokosie.pl.
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wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z art.
6 ust 1 lit a) RODO.
Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  udziału
w konkursie.
 Odbiorcami  Pani/Pana  danych  mogą  być  organy  publiczne  lub  podmioty  działające
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
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-  uzyskania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
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  ......………………..............…………………
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