
 

 

 

 

 

REGULAMIN VI KONKURSU PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

„ WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA” 

 

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, tel:24/275-24-93 

Termin: 13.11. 2018 r. godz. 9:00 – sala widowiskowo – kinowa CKiSz w Sierpcu 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26.10.2018 r. 

 

CELE KONKURSU: 

1.  Wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności.  

2. Propagowane kultury muzycznej wśród dzieci.  

3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów, promocja 

dziecięcej twórczości. 

4. Promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie.  

5. Popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych.  

6. Wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 

muzyki. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie 

promowanie działań kulturalnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo 

cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

a) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

b) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym 



możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-

mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

c) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 

zgody.  

d) W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

e) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie 

zgody do czasu cofnięcia zgody jednakże wszelkie czynności dokonane do czasu 

cofnięcia zgody pozostają niezmienione. 

f) Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane 

osobowe  dla  Administratora. 

g) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

h) Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru 

gospodarczego i ich nie profiluje. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1.  Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)uczęszczających do 

przedszkoli bądź też do klas „0” w szkołach podstawowych.  

2. Uczestnicy oceniani będą w III kategoriach wiekowych: 

I Kategoria – 3-4- lat 

II Kategoria – 5- lat 

III Kategoria – klasy „0” (nie dotyczy I klas szkół podstawowych) 

3. W konkursie mogą wziąć udział soliści, jak i grupy wokalne (maks. 8 osób) 

4. Uczestnik prezentuje jeden dowolny, wybrany przez siebie utwór.  

5. Akompaniament stanowić mogą: profesjonalne podkłady muzyczne ( zabrania się 

playback’u) lub akompaniament własny.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres: CKiSz w 

Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc lub e – mail: muzyk@ckisz.sierpc.pl  

Po upływie wyznaczonego  terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 



7. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie 

uwzględniać: dobór repertuaru dostosowany do wieku, muzykalność oraz ogólny wyraz 

artystyczny. Jury przyzna nagrody rzeczowe uwzględniając grupy wiekowe.  

8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. muzyki Natalia Woźnicka  

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 

09-200 Sierpc tel./fax +48 (024) 275-24-93 

 


