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Regulamin 

Wakacyjnej Piosenki Inscenizowanej 

„Zielony Chodaczek” – edycja online 2021 

 

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie Wakacyjnej Piosenki 

Inscenizowanej „Zielony Chodaczek” – edycja (jeszcze) online. 

 

1. Cel Imprezy:  

a. Promujemy dziecięcą twórczość artystyczną 

b. Popularyzujemy piosenki dla dzieci. 

c. Rozwijamy wrażliwość artystyczną. 

d. Bawimy się, łącząc ruch sceniczny z interpretacją piosenek. 

2.  Uczestnikami konkursu mogą być soliści duety i zespoły wokalne: 

a. Grupa wiekowa od 3 do 6 lat 

b. Grupa wiekowa od 7 do 10 lat 

c. Grupa wiekowa od 11 do 14 lat. 

3. Repertuar: 

a. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę w języku polskim. 

b. Akompaniament we własnym zakresie. 

4. Warunki uczestnictwa: 

a. Nagranie video z wykonaniem jednej piosenki wakacyjnej należy zamieścić na 

YouTube a link do filmu wraz z kartą zgłoszeniową w formacie pdf (dane 

wokalisty, telefon oraz adres email, itp.) przesłać na adres e-mail: 

konkursy.sck@gmail.com do 18 czerwca 2021 roku, godz. 00.00.  

Dopuszcza się też możliwość przesłania filmów przez dysk Google bądź we 

transfer. 

5. Jury: 

a. Jury powołane przez organizatorów dokona wyłonienia zwycięzców na 

podstawie nadesłanych nagrań a wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone na 

stronach i portalach SCK. 

b. Jury oceni: muzykalność, oryginalność wykonania, dobór repertuaru, 

umiejętność połączenia muzyki z ruchem scenicznym, ogólne wrażenie 

artystyczne, interpretację utworu. 

6. Nagrody: 

a. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

b. Organizator przewiduje nagrody za 1,2 i 3 miejsce w każdej kategorii i jedno 

GRAND PRIX w postaci „Zielonego Chodaczka”. 
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       UWAGI: 

1. Wyniki Konkursu, zatwierdzone przez Jury są ostateczne. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach 

prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz realizacji 

nagrody przez Organizatora na rzecz zwycięzców. 

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach organizacyjnych, m.in.: 

podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata. Uczestnik ma prawo 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie 

Piosenki Poetyckiej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w mediach oraz 

w Internecie. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Sochaczewskim 

Centrum Kultury. 

6. Koordynator konkursu: 

Jolanta Kawczyńska 

Piotr Milczarek 

Tel. 46 863 07 68 
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KARTA UCZESTNICZKI/KA 

Konkurs Wakacyjnej Piosenki Inscenizowanej 

„ZIELONY CHODACZEK” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu: 

............................................................................................................................................... 

2. Ilość osób w zespole: 

 

............................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania, (telefon, e-mail) 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

4. Instytucja patronująca (adres, e-mail, telefon) 

................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

 

5. Repertuar/ tytuł utworu, kompozytor, autor tekstu/ 

 

..................................................................................................................................................... 

6. Rodzaj akompaniamentu/ instrument/ podkład muzyczny 

..................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko akompaniatora................................................................................................. 

 

7. Osiągnięcia w imprezach o podobnym charakterze, ważne informacje o sobie/zespole 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu Wakacyjnej Piosenki 

Inscenizowanej  „Zielony Chodaczek” 

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na wykorzystywanie wizerunku: 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, 

poz. 631z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podst. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanych dalej RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku, wizerunku mojej córki/syna poprzez 

publikację zdjęć i filmów przez Sochaczewskie Centrum Kultury na stronach www, portalach 

społecznościowych – Facebook, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście tego 

wydarzenia. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda: 

1. Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. 

2. Dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem, mojej córki/syna wykonanych podczas Konkursu 

Wakacyjnej Piosenki Inscenizowanej „Zielony Chodaczek”. 

3. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie  

w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Sochaczewskiego Centrum Kultury z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

..................................................................................................................................................... 

podpis uczestnika, ew. opiekuna prawnego 

jeśli uczestniczka/k są niepełnoletni 

 

 

UWAGA! Kartę wraz z nagraiem należy przesłać na adres mailowy konkursy.sck@gmail.com 

Sochaczewskiego Centrum Kultruy , wpisując w tytule wiadomości: 

KONKURS „ZIELONY CHODACZEK” 

 

mailto:konkursy.sck@gmail.com
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Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursów w 

Sochaczewskim Centrum Kultury. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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, dalej RODO) ( Dz. Urz. UE L 119/1) 

wskazujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sochaczewskie Centrum 

Kultury z siedzibą przy ul.15 Sierpnia 83 96-500 Sochaczew tel. 46 863 07 68, email: 

sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com. 

1. Pani/Pana dane osobowe takie jak imiona i nazwiska, adres do korespondencji, numer 
telefonu, adres e-mail będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej, w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu oraz udostepnienia informacji o wynikach konkursu, a także w 
celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i innych związanych z organizacją 
konkursu . Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a oraz art.6 
ust.1 lit c. RODO. 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione Administratora 
oraz podmioty, przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 3. Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15RODO z zastrzeżeniem, że 
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Administrator; 
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
- przenoszenia danych art. 20 RODO; 
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres 
e-mail jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie. 
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych 
przez 
Sochaczewskie Centrum Kultury można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod 
adresem e-mail: daneosobowe.sck@gmail.com. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Sochaczewskiego 
Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83, tel. 668 850 335, wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi . 
Dodatkowe informacje: 
a) Dane przechowujemy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie 
Archiwalnym i archiwach. 
 


