
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Piosenka dla Ojczyzny” 

§1. Postanowienia Ogólne 

Organizatorem Konkursu piosenki patriotycznej jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą 
Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

 

§2. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, propagowanie 

piękna języka polskiego, zainteresowanie piosenką patriotyczną, a także promowanie 

uzdolnionych młodych twórców Gminy Ząbkowice Śląskie.   

 

§3. Praca konkursowa 

1. Jedna praca konkursowa powinna zawierać: 

 

 tytuł wybranego utworu patriotycznego 

 filmik wideo, w którym autor prezentuje wybraną piosenkę 

 imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła oraz numer telefonu kontaktowego 

do opiekuna / rodzica. 

 podpisaną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku prac 

konkursowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§4. Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnikami mogą być dzieci i młodzież z Gminy Ząbkowice 

Śląskie – z trzech grup wiekowych: I KATEGORIA WIEKOWA – 0-4 lat, II KATEGORIA WIEKOWA  

- 5-9 lat oraz III KATEGORIA WIEKOWA - 10-14 lat.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje zawarte w §3. 

4. Biorąc udział w Konkursie każdy uczestnik akceptuje jego regulamin.  

5. Zgłoszenie, w formie filmiku, nagranego dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk 

należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2021 do godziny 16:00  

 osobiście /pendrive, płyta cd/, 

 na adres e-mail: konkurs@zckit.pl, 

 oraz w wiadomości na Facebooku – MESSENGER - Ząbkowickie Centrum Kultury i 

Turystyki. 

mailto:konkurs@zckit.pl
https://www.facebook.com/centrumkulturyzabkowice
https://www.facebook.com/centrumkulturyzabkowice


6. Wykonywany utwór powinien wpisywać się w kanon utworów patriotycznych. Przykładowe 

piosenki dostępne na stronie www.zckit.pl Prezentacja utworu powinna trwać maksymalnie 

cztery minuty.  

 

§5. Wyłonienie zwycięzcy 

1. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Ząbkowickiego Centrum 

Kultury i Turystyki. 

2. Pod uwagę brane będą: wymowa, intonacja, dobór repertuaru, ogólne wrażenie artystyczne. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 maja 2021 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem 

Facebooka, strony internetowej Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki oraz poprzez 

portale społecznościowe. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian na każdym etapie trwania Konkursu.  

§6. Nagrody 

1. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

§7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 – RODO).  

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych 

jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24. 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

4. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zckit.pl 

5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

6. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) ograniczenia przetwarzania danych,  

c) wniesienia sprzeciwu,  

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. 

http://www.zckit.pl/


11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

§8. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku prac i 

autorów, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.  

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestników Konkursu wszystkich 

warunków regulaminu. 

4. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulamin Konkursu 

„Piosenka dla Ojczyzny” 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację przesłanego filmiku. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek, głos oraz wiek. Zostałem 

poinformowany, iż w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Potwierdzam, iż umożliwiono mi zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym  

z rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

 


