
 
 

REGULAMIN XIII GMINNY PRZEGLĄD 

PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ Biała 2021 

„ … była, jest i będzie…” 

 
I. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. 

 

II. Cele imprezy: 

1. Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców. 

3. Popularyzacja śpiewu i podnoszenie umiejętności wokalnych dzieci 

i młodzieży. 

 

III. Termin, miejsce i charakter konkursu: 

Przegląd odbędzie się w dniu 09.11.2021. o godz. 10.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  i 

Sportu w Białej (na parterze). Przegląd jest imprezą gminną o charakterze otwartym. Mogą w nim 

brać udział także osoby uczestniczące w zajęciach GOKiS, a nie będące mieszkańcami naszej gminy. 

 

IV. Grupy wiekowe: 

a) klasy I -III 

b) klasy IV – VI 

c) klasy VII – VIII 

d) szkoły ponadpodstawowe 

e) zespoły 

 

V. Zasady uczestnictwa: 

1. Każdy wykonawca prezentuje w języku polskim jedną piosenkę lub pieśń zawierającą treści 

patriotyczne. 

2. Czas trwania prezentacji w granicach do około 5 minut. 

3. Repertuar zgłoszony nie będzie zmieniany w trakcie trwania imprezy. 

4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament na płycie CD nagrany w formacie audio CD 

lub na USB w MP3. 

5. Dopuszcza się akompaniament zespołu po uprzednim ujęciu tego w nadesłanym zgłoszeniu (należy 

podać rodzaje  instrumentów i ewentualne potrzebne okablowanie). 

6. Zespoły nie mogą przekroczyć 10 osób. 

 



VI. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w białej w nieprzekraczalnym 

terminie do  05 listopada 2021r. Zgłoszenia można dostarczyć również droga elektroniczną e-mail: 

gbpbiala@op.pl . 

 

 

Adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej 98– 350 Biała Druga 4A 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych 

http://www.gokisbiala.wbi.d2.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 43 841 90 04 w godz. od 8.00 – 19.00 

 

VII. Nagrody: 

1.   Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

VIII.  Przepisy ogólne: 

1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają na konkurs na koszt własny. 

2. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD i USB 

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

mailto:gbpbiala@op.pl
http://www.gokisbiala.wbi.d2.pl/


Karta zgłoszenia 
 

 

I. Imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

II. Tytuł wykonywanego utworu: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

III.   Nazwa placówki delegującej, telefon: 

……………………………………….............................................................................................................. 

IV. Wymagania techniczne 

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

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

 

 

 

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

      miejscowość, data                                                                         pieczątka, podpis opiekuna 

           
Wyrażam zgodę ̨ na uczestnictwo mojego dziecka wskazanego w karcie zgłoszenia w XIII Gminnym Przeglądzie Piosenki 

Patriotycznej  Biała 2021 „ … była, jest i będzie…” oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji, 
przeprowadzenia konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka 
Publiczna w Białej (98-350 Biała, ul. Biała Druga 4a). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne 
do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Jednocześnie oświadczam, iż ̇zapoznałam(em) się ̨i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w regulaminie konkursu.  

 

…………….……………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę̨/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej, na potrzeby XIII Gminnego  Przeglądu 

Piosenki Patriotycznej  Biała 2021 „ … była, jest i będzie…” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 

pokrewnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie oraz portalach społecznościowych Gminnej Bibliotekę 

Publicznej w Białej oraz  Urzędu Gminy w Białej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie 

może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. Zostałem/am 

poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

…………….……………………………… 
                               data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych; 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białej z siedzibą 98-350 Biała, ul. Biała Druga 4a. Kontakt telefon: (43) 841 90 

04, 

2. Administrator powołał Inspektorka Ochrony Danych informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się ̨
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@myiod.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą ̨dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  
6. Dane nie będą ̨udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;  
7. Dane przechowywane będą ̨przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
10. Pani/Pana dane nie będą ̨przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą ̨poddawane profilowaniu.  

 


