
Regulamin Konkursu Wokalnego

„Debiut drogą do sławy”

pod patronatem Wo� jta Gminy Psary Tomasza Sadłonia
i Dyrektora GOK Gminy Psary Lidii S� ciwiarskiej

I. Organizator:
GOK Gminy Psary

II. Cele konkursu:
1. Prezentacja umiejętności wokalnych.
2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek.
3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych 
przebojów oraz sprawdzenie siebie.
4. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
5. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności 
wokalnych i dorobku artystycznego.
6. Wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy 
twórczej w zakresie muzyki.

III. Uczestnicy:
1. Adresatami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy z terenu Gminy 
Psary
w następujących kategoriach:
- Kategoria I Soliści i solistki – w przedziale wiekowym 7-12 lat
- Kategoria II Soliści i solistki - w przedziale wiekowym 13-19 lat
- Kategoria III Soliści i solistki- w przedziale wiekowym 20-40 lat
- Kategoria IV Soliści i solistki - w przedziale wiekowym 40-60 lat
- Kategoria V Soliści i solistki – seniorzy 60+

IV. Warunki udziału:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 
Psary.
2. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w języku polskim lub obcojęzyczną.
3. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, 
rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.). NIE LUDOWE I FOLKLORYSTYCZNE – 
ten rodzaj utworów jest prezentowany na Świętojańskim Festiwalu Przyśpiewek i 
Pieśni Ludowych , odbywającym się w czerwcu w Preczowie.



4.Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub
z podkładem muzycznym z płyty CD  lub pendrive.

V. Kryteria oceny:
1. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację oraz ogólny 
wyraz artystyczny.
2. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym 
załącznik do Regulaminu oraz dostępnym na stronie internetowej www.gok.psary.pl
3. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 6 maja 2022 roku, osobiście – CUS 
Strzyżowice, ul. Belna 1  lub  pocztą elektroniczną na adres: 
strzyzowice@gok.psary.pl
- decyduje data wpływu.

VI. Termin i miejsce:
Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w 
CUS Strzyżowice, w dniu 14 maja (sobota) 2022 roku od godziny 16:00
VII. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają do CUS 
Strzyżowice na własny koszt.
2. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, pianino elektroniczne i 
obsługę akustyczną.

VII. Nagrody
1. Jury powołane przez Organizatora przyzna dyplomy wszystkim uczestnikom.
2. Z każdej kategorii jury wyłoni laureata, który otrzyma nagrodę rzeczową

Bliższe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w CUS Strzyżowice, w 
godzinach pracy pracownika lub pod nr tel: 603 241 157

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia
2. Oświadczenie RODO



zał.1

 Konkurs Wokalny "Debiut drogą do sławy"
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko
....................................................................................................................…

2. Adres zamieszkania oraz telefon
.......................................................................................................................
....................................................................................................................…

3. Kategoria konkursu
....................................................................................................................…

4. Klasa, rodzaj i adres szkoły (dla uczniów)
.........................................................................................................................................
............................................................................................…………………………………….

5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (tel. kontaktowy)
.........................................................................................................................................
...............( dla niepełnoletnich uczestników)

6. Instytucja/organizacja patronująca
.........................................................................................................................................
............……………………………………………………………………………………………………………..

7. Tytuł i autorzy utworu
.........................................................................................................................................
............……………………………………………………………………………………………………………..

8. Wymagania dotyczące warunków scenicznych i sprzętu
.................................................................................................................………………...
....................................................................................................................……………..
................................................. .....................................................………………………….

9.  Kilka  zdań  dotyczących  solisty  (zainteresowania,  dotychczasowe  sukcesy
sceniczne, członkostwo w zespołach lub chórach )
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..                                                ……………………………………………..
miejscowość i data                                                         czytelny podpis uczestnika lub opiekuna.



 

Zał.2

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Działając w imieniu swoim / mojego dziecka, w oparciu o art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody

na  wykonanie  podczas  konkursu  wokalnego „Debiut  drogą  do  sławy.”,  zdjęć  z  wizerunkiem  moim/mojego  dziecka  oraz na
wielokrotne nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek, o którym mowa, zawsze wykorzystywany
będzie w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie  w szczególności zdjęcia
zamieszczane będą na stronie internetowej, portalach społecznościowych, prasie czy innych kanałach.

Zgoda na   rozpowszechnianie   obejmuje   także inne   wykorzystanie,   utrwalanie,   obróbkę,   przetwarzanie,   przekaz
i  powielanie  wykonanych  zdjęć  z  wizerunkiem  moim/mojego  dziecka  na  wszystkich  znanych  polach  ekspozycji,  w  tym
określonych  w  art.  50 ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  wyłącznie  w  celu  związanym  z promocją  i
działalnością Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

/data i podpis/

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE UTWORU / DZIEŁA

Działając w imieniu swoim/mojego dziecka w związku z uczestnictwem w konkursie wokalnym  „Debiut drogą do sławy”

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody

na nieodpłatne wykorzystanie powstałego utworu/dzieła przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w celach promocyjnych,
niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z  2019 r. poz. 1231).
Niniejsza licencja jest udzielana nieodpłatnie.

/data i podpis/

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie   z   artykułem   13.   i    14.    pkt    1.    Rozporządzenia    Parlamentu    Europejskiego 
i    Rady    (UE)    2016/679    z    dnia

27   kwietnia   2016   r.   z   póź.   zm.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku
z   przetwarzaniem   Danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa

2, 42-575 Gródków, reprezentowany przez Dyrektora GOK.

 Na   mocy   artykułu   7    pkt    3.    Rozporządzenia    Parlamentu    Europejskiego    i    Rady    (UE)    2016/679    z    dnia 27 
kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 na podstawie art. 13 pkt. 2 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,



 na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych (sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 
przenoszenia),

 na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony   Danych,   z   którym   można   się   
skontaktować   za   pomocą   poczty   tradycyjnej lub elektronicznej: iod@gok.psary.pl

....................................................... ....................................................... …….....................................................
(miejscowość i data) (pieczęć instytucji delegującej) (podpis instruktora / opiekuna)
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