
REGULAMIN 
IV GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, POWSTAŃCZEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

GNIEWOSZÓW 2020 online

I. Organizator:
Wójt i Samorząd Gminy Gniewoszów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Lepsza Gmina 
Gniewoszów i KGW w Borku „Nasz Borek” oraz KGW w Oleksowie
II. Cel konkursu:

a) rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy

b) wyłanianie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej 
w zakresie muzyki 

c) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych oraz wartości 
patriotycznych

d) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży

3. Termin nadsyłania lub dostarczenia nagrań i kart zgłoszenia :

 20 października 2019 r 
pok. nr 5 Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16,
26-920 Gniewoszów.
Karty uczestnictwa można przysyłać e-mailowo: gmina@gniewoszow.pl lub 
danuta.blazynska@gniewoszow.pl
Nagrania na nośnikach (płyta lub pendrive) poczta lub osobiście

4.Warunki uczestnictwa: 
W Przeglądzie mogą wziąć udział wokaliści w wieku szkolnym , licealiści i dorośli oraz 
seniorzy z terenu Gminy Gniewoszów w 4 kategoriach wiekowych:

• szkoły podstawowe (kl I – IV )
• szkoły podstawowe ( kl V – VIII)
• szkoły ponadpodstawowe
• dorośli i seniorzy

5. Zasady uczestnictwa:
a) uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują (nagrywając)jeden utwór śpiewany o 

tematyce żołnierskiej, powstańczej lub patriotycznej (czas prezentacji max. 5 min.)
b) uczestnik może wykonywać piosenkę akompaniując samemu, korzystając z pomocy 

akompaniatora lub nagrania audio , a także a kapella (śpiewając bez podkładu 
muzycznego)

c) z danej szkoły lub placówki do udziału w Przeglądzie można zgłosić , maximum 2 
uczestników w jednej kategorii wiekowej 
(kl. I - IV – 8 uczestników łącznie)

mailto:danuta.blazynska@gniewoszow.pl
mailto:gmina@gniewoszow.pl


(kl. V- VIII – 8 uczestników łącznie)

młodzież szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe - zgłoszenia indywidualne do 
organizatora

• bez karty zgłoszenia uczestnicy mogą nie być dopuszczeni do udziału w 
przeglądzie!

6. Oceny i nagrody:

a) uczestników oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które kierować się 
będzie następującymi kryteriami:

• techniką wykonania,
• poprawnością emisyjną i dykcyjną
• czystością intonacyjną, a także doborem repertuaru
• pomysłowością ,
• aranżacją,
• ogólnym wyrazem artystycznym

b) nagrody w postaci statuetek przewidziane są dla laureatów 
I , II i III miejsca , dla każdej kategorii wiekowej :
(kl. I - IV – nagroda I,II III)
(kl. V - VIII – nagroda I,II,III)
(szkoły ponad podstawowe – nagrody I,II,III)
(dorośli oraz seniorzy – nagroda I, II, III)

- dla pozostałych uczestników dyplomy pamiątkowe

c) wyniki Przeglądu ( protokół z posiedzenia Komisji) oraz nagrania uczestników 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.gniewoszow.pl,

d )nagrody i dyplomy przedstawicielom poszczególnych grup wiekowych wręczone zostaną 
w dniu 30 października o godz. 16:00 w Klubie Senior+ z zachowaniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa.

7. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań z Przeglądu, 

wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w internecie i 
prasie. 

2. Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie 
wizerunku w publikacjach dotyczących przeglądu i działalności organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu

http://www.gniewoszow.pl/


4. Wszystkie informacje na temat Przeglądu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy lub u koordynatora Przeglądu: Danuty Błażyńskiej Tel. 48 621 50 03 wew 39

Zapraszamy do udziału!



Klauzula RODO 
IV Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej 

Gniewoszów 2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia
2016r. informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Wójt  Gminy  Gniewoszów z  siedzibą  ul.  Lubelska
16,26-920 Gniewoszów. Można się z nami kontaktować:

listownie pod wskazany powyżej adres, 

mailowo na adres: iod@gniewoszow.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

- Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora , stosownie do treści udzielonej zgody w celu
organizacji IV Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej

Podstawa prawna:
art.13 art.14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz art.81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r .
 
Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w celu organizacji Przeglądu Piosenki oraz promocji
gminy, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie
archiwalnymi archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 
• usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
• prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania  na podstawie  art.  7  ust  3 (jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na podstawie  zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych



Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w IV Gminnym Przeglądzie
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

2. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie -
moich  danych  osobowych  /  danych  osobowych  niepełnoletniego  uczestnika,  którego  reprezentuje  w
zakresie  określonym  w  Klauzuli  Informacyjnej  RODO  IV  Gminnego  Przeglądu  Piosenki  Patriotycznej,
Powstańczej i Żołnierskiej stanowiącej załącznik do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA.

3. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006r.  Nr  90  poz.  631  ze  zm.),  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  zdjęć  i  nagrań  wideo
zawierających - mój wizerunek / wizerunek niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuję – w tym także
nagrań wideo z towarzyszącą im ścieżką dźwiękową, zarejestrowanych w trakcie Przeglądu Piosenki  bez
konieczności  każdorazowego ich  zatwierdzania.  Wyrażenie  zgody jest  jednoznaczne z  tym, że wizerunek
i/lub nagrania audio-wideo mogą zostać zamieszczone w materiałach promocyjnych Organizatora, mediach,
publikacjach prasowych, gablotach, kronikach i stronach internetowych Organizatora.

 



 

 



 


