
REGULAMIN WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO KONKURSU TALENTÓW 
W Gminie Iwanowice 

 
I. Cele konkursu 
  

• Popularyzacja działań artystycznych 

• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

• Rozwijanie kreatywności uczniów 

• Rozwijanie zainteresowań 

• Umożliwienie prezentacji swoich pasji 

• Promowanie nowych talentów 

II. Udział w konkursie 
 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Iwanowice oraz uczniowie szkół 
gminnych.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne oraz 
instrumentalne. 

3. W konkursie mogą brać udział zespoły (szkolne, rodzinne, inne) oraz osoby indywidualne. 
Każda szkoła może zgłosić do konkursu kilka zespołów. 

 
 
III. Zasady konkursu 

• Uczestnicy przygotowują i wykonują piosenkę, utwór muzyczny w którym prezentują swoje 
zdolności wokalne lub instrumentalne lub jedne i drugie. 

• Prezentacja utworów z podkładem muzycznym lub a’cappella. 

• Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie 
CD. 

• Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie. 

• Osoby i zespoły występujące pojedynczo będą miały 5 minut na zaprezentowanie swojego 
utworu na scenie.  

• Jeśli szkoła zgłosi więcej zespołów, to występ zespołów w ramach jednej szkoły, łącznie 
będzie mógł trwać maksymalnie 30 minut. 

• Każdy zespół lub solista musi zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 27-05-2019. 
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wizerunku uczestnika, wykonanego w 
trakcie występu w celach dokumentacyjnych i promocyjnych GCKiB: w materiałach 
promocyjnych, na stronie GCKiB, oraz na stronie internetowej Gminy Iwanowice 

• Zgłoszenie musi zawierać: 
a) tytuł utworu 
b) imię, nazwisko, wiek autora 
c) adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 
d) adres e-mail 
e) nazwa i adres szkoły (jeśli zespoły reprezentują szkołę) 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
f) zgodę na uczestnictwo w konkursie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku 

Gotowe zgłoszenie stanowi zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
IV. Kryteria oceny występów 
 

1. Dobór repertuaru (maks. 5 pkt.) 

2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny (maks. 15 pkt) 



3. Innowacje artystyczne (maks 5 pkt) 

4. Wrażenie artystyczne (maks. 5 pkt.) 

5. Zaangażowanie instrumentów muzycznych (maks. 5 pkt) 

 
V. Terminarz konkursu 
 

1. Zgłoszenia grup wokalnych oraz solistów do Konkursu należy dokonać osobiście lub drogą 

mailową, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (zał.1) do dnia 

27.05.2019 roku do godziny 15.00 do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach: 

Iwanowice Włościańskie 111, mkarnia@iwanowice.pl; gckib@iwanowice.pl .   

2. W dniu  2 czerwca 2019 r.  odbędą się występy uczestników konkursu przed 
publicznością naszej Gminy i zaproszonymi gośćmi. Będzie to jeden z elementów 
uroczystego świętowania Gminnego Dnia Dziecka. 

 
VI. Nagrody 
  

1. Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy. 

 
VII. Organizator 
 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice 

tel. 12 388 45 16 email.gckib@iwanowice.pl 
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO KONKURSU TALENTÓW 
W Gminie Iwanowice. 

 
Zgłoszenie uczestnictwa 

 
Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy podać tytuł wykonywanego utworu 

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

 
Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………wiek………………………………... 
 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:……………………………………………………………………………………. 

Należy wypełnić w przypadku zgłaszania osób niepełnoletnich 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………tel:………………………………………………... 
 
Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Część do wypełnienia w przypadku gdy szkoła zgłasza swoje zespoły: 
 
Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko opiekuna szkolnego:……………………………………………………………………………………... 
 
Mail:………………………………………………………………………………………...Tel………………………………………. 

Należy podać dane szkoły lub opiekuna szkolnego 

 
 
 
 
………………………………………………     …………………………………………….. 
Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego      Podpis opiekuna szkolnego  
w przypadku osób niepełnoletnich       w przypadku zgłoszenia szkolnego 

 
 
 

 

 

 
 



Klauzula informacyjna RODO dotyczącego realizacji wokalno- instrumentalnego 

konkursu talentów w Gminie Iwanowice, organizowanego przez Gminne Centrum 

Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. 

RODO Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy iż: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 

w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice. Inspektorem ochrony 

danych osobowych jest Pan Paweł Morek. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – można skontaktować się pod numerem telefonu 012 388 45 16, 

poprzez email: gckib@iwanowice.pl,  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez mail 

iodo.gckib@iwanowice.pl 

 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA   

Realizacja wokalno-instrumentalnego konkursu talentów w Gminie Iwanowice dla 

mieszkańców gminy oraz uczniów szkół gminnych. 

Promowanie działań związanych z realizacją konkursu, poprzez udostępnianie zdjęć oraz 

materiałów filmowych na stronach internetowych Gminy Iwanowice, GCKiB w Iwanowicach 

oraz  FB gminy Iwanowice. 

ODBIORCY DANYCH Dane mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 

danych wynikających z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
f)  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ 
Pana zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych swojego dziecka związanych z realizacją konkursu jest 
nieobowiązkowe 
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO KONKURSU TALENTÓW W Gminie 
Iwanowice. 
 

ZGODA na udział w wokalno – instrumentalnym konkursie talentów w Gminie 
Iwanowice, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 

Iwanowicach. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. 
 

                                 .………………………………………… 
                  Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego  

 

dziecka……………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka)  

 

przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 111,    

32-095 Iwanowice w związku z realizacją wokalno – instrumentalnego konkursu talentów 

w Gminie Iwanowice, w celach: promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, 

historycznych, statystycznych oraz archiwalnych. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka obejmuje w szczególności: 
 
TAK / NIE udostępniania na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w  
 Iwanowicach, 
 
TAK / NIE udostępnianie na stronie internetowej i Facebooku Urzędu Gminy Iwanowice. 
 
TAK / NIE zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
  audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń w związku z  
 realizacją konkursu. 

Dopuszczam możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka poprzez jego 

kadrowanie i kompozycję. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonymi 

powyżej zasadami przez czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że 

zastałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne 

oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. 

Wycofanie zgody jest możliwe w taki sam sposób w jaki zgoda została udzielona 

Administratorowi. 

 
 

Iwanowice, dn. ……………………2019                            .………..…………………… 
             Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 


