
WOJEWÓDZKIM 
KONKURSIE PIOSENKI

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Dąbrowie Białostockiej 

zaprasza do udziału w 

Dąbrowa Białostocka

16.12.2022r.



Tekst akapitu

 
Regulamin 

I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI 
ŚWIĄTECZNY KALEJDOSKOP 2022

 
1.Organizator konkursu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie
Białostockiej , 16- 200 Dąbrowa Białostocka,
 ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, e-mail: mgok-db@o2.pl 

2.Termin i miejsce: 16.12.2022r., początek godz. 10:00
 Nowa siedziba M-GOK w Dąbrowie Białostockiej, ul. gen.E.J Godlewskiego 1

3 Warunki zgłoszenia: 
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz osób
dorosłych do 24 roku życia zamieszkałych w województwie podlaskim. 
b) Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia.
Kartę należy wysłać drogą mailową do dnia 12 grudnia 2022 roku na maila
pedeciakimgok@gmail.com wraz z podkładem muzycznym w formacie mp3,
opisanego imieniem i nazwiskiem oraz deklaracją RODO
c) Wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł/solista, 40 zł/zespół wokalny
(koszty organizacyjne) do dnia 13 grudnia 2022r. 
na konto- Bank Spółdzielczy oddział w Dąbrowie Białostockiej 29 8093 0000 0039
2219 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać – ,,Świąteczny kalejdoskop'' oraz imię i nazwisko
uczestnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mgok-db@o2.pl
mailto:pedeciakimgok@gmail.com


intonacja oraz dykcja
interpretacja
muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny
dobór repertuaru 

4.Warunki uczestnictwa: 
 a) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki
świątecznej, kolędy, pastorałki w języku polskim, związanej z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia. 
  b) Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać akompaniament ,,na żywo'' 
lub podkład muzyczny w formacie mp3, który mają obowiązek wcześniej przesłać
w mailu wraz z kartą zgłoszeń.

5. Kryteria oceny
Jury przyzna uczestnikom w każdym podpunkcie od 0 do 4 punktów 

6. Kategorie konkursowe
soliści : od 7 do 10 lat
              od 11 do 15 lat
              od 16 do 24 lat
duety: open
zespoły wokalne: open 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii 
oraz stworzenia nowych w zależności od ilości uczestników.
 (Np. podział wiekowy w kategorii zespoły i duety lub połączenie zespołów wraz z
duetami w jedną kategorię konkursową.) 

7. Nagrody
Jury składające się z osób pochodzących z branży muzycznej, 
po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu przyzna nagrody 
w postaci sprzętów elektronicznych, bonów oraz nagród finansowych. 



 
Karta zgłoszenia

 1...……………………………………………………………………………………………….............
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.
Imię i nazwisko solisty/nazwa zespołu, telefon kontaktowy/adres e-mail 

2...........….………...............................................…………………………............................ 
Wiek uczestnika

3..………………………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................……………………
………………………………………………………………………...............................................

Nazwa instytucji, którą wykonawca reprezentuje, adres, telefon 
4.……………………………………………………………………………………….........................

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna, adres e-mail 
 

5....…………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................

Tytuł piosenki, autor
 6.………………………………………………………………………………………........................

Rodzaj akompaniamentu
 7. ………………………………………………………………………………………........................

Wymagania techniczne 
 
 
 
 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie organizatora moich danych osobowych,
wizerunku oraz na korzystanie z nich w celu promocji w/w przedsięwzięcia,
zgodnie z przepisem art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926,ze zm.)
 
 

 ..........................................         .............................................................................. 
miejscowość, data                           podpis opiekun

 
 
 
 



OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 
2) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść,

3) wyrażam zezwolenie na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez M-GOK w
Dąbrowie Białostockiej w celu promocji Konkursu Piosenki zezwolenie dotyczące

wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z Konkursu:
• jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do
umieszczania wizerunku na stronach internetowych M-GOK w Dąbrowie Białostockiej

oraz na portalach społecznościowych, na których instytucja posiada konto, 
• 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.
 

………………………………………………………………
    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 
 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej

RODO
1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w

Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia P.P. 4
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony

Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod
adresem: mgok-db@o2.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie Piosenki oraz w
celu promocji Konkursu Piosenki w zakresie wizerunku. Podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
(dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu

określonego w pkt 3 lit b).
5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci cofnięcia
zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres

mgok-db@o2.pl
7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie Piosenki

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w Konkursie. 

 
………………………………………………………………

    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 


