VII Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej
Pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia
Regulamin
Organizatorem VI Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej jest Szkoła Podstawowa nr 45
w Bytomiu oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Bytomskiego
Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”, ul. W. Kilara 29, 41-902 Bytom, od godz. 10.00
Wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu po zakończeniu obrad Jury.
Patronat medialny: „Życie Bytomskie”.
Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji utworów o tematyce patriotycznej
i narodowej.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.
5. Pobudzenie dzieci i młodzieży do wykonywania polskich pieśni patriotycznych.
6. Popularyzacja wartościowych treści muzycznych i literackich w pieśniach.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla solistów - młodzieży ze szkół podstawowych, średnich.
2. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:
- Kategoria I - soliści 7 – 10 lat,
- Kategoria II - soliści 11 – 14 lat,
- Kategoria III - soliści 15 – 19 lat,
3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim o charakterze i treści zgodnej z tematyką
konkursu.
4. Łączny czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 listopada 2019 r. pod adresem: Szkoła Podstawowa nr
45 w Bytomiu ul. Zakątek 20, 41-906 Bytom, lub pod adresem mailowym: sp45bytom@interia.pl
Należy wypełnić kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami według załączonego wzoru.
6. Uczestnicy mogą zgłaszać się: samodzielnie (zgłoszenia indywidualne), poprzez szkoły, placówki
kultury, stowarzyszenia.
7. Wykonawcy prezentują przygotowany utwór z dowolnym akompaniamentem (akompaniator,
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zespół instrumentalny, półplayback) lub a’cappella, niedopuszczalny jest pełen playback
18. Uczestnik zgłoszony do udziału w konkursie, który z przyczyn losowych nie może wziąć w nim
udziału, zobowiązany jest do powiadomienia organizatorów o tym fakcie najpóźniej dzień przed
konkursem.
Ocena i nagrody:
1. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, interpretację wokalnosceniczną, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny, dostosowanie poziomu
trudności utworu do możliwości wokalnych wykonawców.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Sprawy organizacyjne:
1. Kolejność prezentacji ustala organizator. Kolejność występu na eliminacjach dostępna będzie
na stronie SP nr 45 w Bytomiu: www.sp45bytom.pl od dnia 24.11.2019 roku.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3. Utwór zgłoszony do występu jest obowiązujący i nie podlega zmianie.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do
rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów
edukacyjnych i popularyzatorskich.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione bez nadzoru
podczas trwania konkursu.
7. Organizator nie zapewnia poczęstunku.
8. Organizator nie zapewnia też żadnych instrumentów.
9. Braki w karcie zgłoszenia lub załącznikach dołączonych do regulaminu powoduje anulowanie
zgłoszenia.
10. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania,
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu
11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę godziny rozpoczęcia konkursu na wcześniejszą
w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń.
12. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP Bytomskiego Teatru Tańca
i Ruchu „Rozbark” oraz do przestrzegania obowiązującego regulaminu sal obiektu.
13. Za wszelkie zniszczenia przez uczestnika konkursu, odpowiada opiekun zgłaszający uczestnika.
14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmują organizatorzy.

Koordynator: Nowak Małgorzata
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KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTÓW
VII Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej

1. Imię i nazwisko solisty………………………………………………………………………
2. Rok urodzenia …………………..
3. Kategoria…….……………….. …………………
4. Nazwa, adres, telefon i adres e-mail podmiotu zgłaszającego uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Nazwisko opiekuna muzycznego, numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………….
6. Tytuł utworu, autor tekstu i muzyki, czas trwania:
……………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………..
7. Potrzeby techniczne……………………………………….………………………………….

Oświadczenia:
1)
2)

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem VII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że przekazałam/łem treść regulaminu, o którym mowa w pkt 1) uczestnikom
konkursu, ich prawnym opiekunom oraz uprzedziłam/łem ich o tym, że zgłoszenie się do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.

........................................
(podpis osoby zgłaszającej)
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Klauzula informacyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celach organizacji przeprowadzenia konkursu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator konkursu.
Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sp45bytom@interia.pl
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych
osobowych jest Organizator konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne
do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………
.Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Organizatora konkursu, na potrzeby jego realizacji.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu
oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach Organizatora oraz portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter, YouTube
itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w zakresie objętym powyższymi zapisami.

……………………………………………………………….
data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu

…………………………………………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej
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