
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  

I. Organizator : GOKiS w Kleszczewie.
II. Termin :  14 kwietnia  2019r., godz. 15:00
III. Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie
IV. Cel :

 Popularyzacja piosenki dziecięcej 
 Kształcenie muzyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 Prezentacja umiejętności muzycznych
 Promocja młodych talentów
 konfrontacja i ocena dorobku artystycznego różnych placówek

V. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych 
- 3-4 lata (ur. 2016-2015)
- 5-6 lat (ur. 2014-2013)

VI. Uczestnikiem konkursu może zostać  dziecko w wieku 3-6 lat, które jest: 
 wyłonione podczas eliminacji organizowanych przez przedszkole z terenu Gminy 

Kleszczewo 
 wyłonione podczas eliminacji organizowanych przez GOKiS dla dzieci zamieszkałych w 

Gminie Kleszczewo,  które nie uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Kleszczewo
VII. Organizator przeprowadzi w dn. 02.04.2019 o godzinie 17:00 eliminacje  skierowane do 

dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat, zamieszkałych w Gminie Kleszczewo, które nie 
uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Kleszczewo. Podczas eliminacji komisja 
wyłoni dwie osoby w każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w Gminnym 
Konkursie Piosenki Przedszkolnej.

VIII. Zgłoszenia na dodatkowe eliminacje oraz do konkursu dokonuje się na „kartach 
zgłoszeniowych” do dnia 1 kwietnia br., do godz. 15:00 u organizatora - osobiście w 
Gminnym Ośrodku  Kultury w Kleszczewie, ul. Poznańska 6 lub przesyłając skan na 
adres kultura.kleszczewo@wp.pl, przy czym reprezentantów z przedszkoli z terenu  
Gminy Kleszczewo zgłaszać mogą wyłącznie same przedszkola.

IX. Uczestnik konkursu zaśpiewa jeden utwór z repertuaru piosenki dziecięcej w języku 
polskim trwający maksymalnie 3 minuty. Utwór wymieniony w karcie zgłoszenia jest 
obowiązujący i nie może podlegać zmianom.

X. Do akompaniamentu można użyć:
- własnego instrumentu (należy zaznaczyć rodzaj instrumentu w karcie zgłoszeniowej)
- podkładu muzycznego w formacie MP3 – podkłady muzyczne muszą być dostarczone łącznie ze 
zgłoszeniem. Nazwy plików muzycznych zapisane w formie: „nazwisko imię uczestnika - tytuł 
piosenki”
Dopuszcza się półplaybacki z wgranymi chórkami lub/i linią melodyczną z tym zastrzeżeniem, że jeśli ich 
obecność będzie negatywnie wpływać na czytelność prezentacji, może to wpłynąć na odbiór i ocenę 
Uczestnika przez jury. 

XI. Ocenie jury podlegać będą wyłącznie występy solo. Wykonawcy występujący w duetach, 
większych zespołach lub z towarzyszącym chórkiem będą mogli się zaprezentować poza 
konkursem, podczas obrad jury.

XII. Jury przyzna wśród uczestników miejsca I-III, zastrzega sobie jednak w wyjątkowych 
okolicznościach możliwość rezygnacji z przyznania poszczególnych miejsc, a także 
przyznanie wyróżnień.

XIII. Jury przy ocenie będzie brać pod uwagę:
 Dobór repertuaru
 Umiejętności wokalne
 Interpretację
 Ogólny wyraz artystyczny

XIV. Organizator  zastrzega  możliwość  wykonania  dokumentacji  fotograficznej  oraz  wideo 
przebiegu konkursu oraz publikacji zdjęć i nagrań uczestników dla celów informacyjnych  
oraz promujących działalność Organizatora.  Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne ze 
zgodą na powyższy zapis.

XV.      Ochrona danych osobowych

mailto:kultura.gokis@gmail.com


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia  2016 r.  informujemy,  że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2, 63-005 
Kleszczewo;  REGON  639750255;  NIP 777-26-55-868,  reprezentowany  przez  Dyrektora 
Michała  Żelazka,  adres  email:  hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl;  tel.  692467020.  Adres 
email inspektora ochrony danych osobowych: biblioteka.tulce@wp.pl

2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: realizacji Gminnego Konkursu 
Piosenki Przedszkolnej; 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konieczne jest 
do zawarcia i wykonania umowy; może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w 
naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wy-
maganym  przez  nas  zakresie,  a  brak  ich  podania  może  skutkować  brakiem możliwości 
uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach praw-
nych, w tym umownych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych do tej czynności pracowni-
ków GOKiS, instruktorów, a także przez podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, 
na podstawie zawartych z nami umów, tj. na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i 
innych obowiązków prawnych, prowadzenie naszych zajęć, obsługa naszych systemów in-
formatycznych;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty na podsta-
wie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
    (EOG); Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

a)  przez czas trwania zawartej umowy i/lub 
b) przez czas wykonania zadań Gminnego  Ośrodka Kultury i Sportu i innych prawnych 

obowiązków, w tym umownych i/lub
c) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
d) przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść konsekwencje 

prawne  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  naszych  zadań  statutowych  lub 
obowiązków prawnych;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, pra-
wo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwa-
rzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

XVI.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian zapisów regulaminowych.
XVII.     Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Organizator Konkursu:
GOKiS Kleszczewo
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