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REGULAMIN KONKURSU „DZIECIĘCE ŚPIEWANKI” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dziecięce śpiewanki”, zwany w dalszej części 

Regulaminu: Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim,  

ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany w dalszej części Regulaminu: 

Organizatorem.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie 

www.gokmiedzyrzec.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/GOK-

Międzyrzec-Podlaski-525908424153063/ w dniach 19 – 29.05.2020 r. do godz. 

23:59.   

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

 popularyzacja twórczości artystycznej Majki Jeżowskiej wśród dzieci i młodzieży, 

 kształcenie muzyczne poprzez zabawę, 

 prezentacja umiejętności wokalnych, scenicznych i artystycznych, 

 rozbudzanie u młodych wykonawców zamiłowania do muzyki i śpiewu. 

§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi w dalszej części Regulaminu: Uczestnikami) mogą 

być dzieci z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski w trzech kategoriach wiekowych: 

a) dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
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b) dzieci w wieku od 6 do 9 lat 

c) dzieci w wieku od 10 do 12 lat. 

2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego rodzic / opiekun prawny poprzez wypełnienie, 

podpisanie oraz wysłanie zdjęcia / skanu formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres gok@miedzyrzecgmina.pl do 

dnia 24.05.2020 r. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do dnia 29 maja 2020 r. nagrania 

Uczestnika Konkursu wykonującego wybraną piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej, 

wykonanego w warunkach domowych, na adres gok@miedzyrzecgmina.pl 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez prawdziwych danych osobowych 

Uczestnika Konkursu, tj.: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego do 

rodzica / opiekuna prawnego. 

§ 4 

Komisja konkursowa 

1. Oceny przesłanych nagrań dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, w skład której wchodzić będą co najmniej trzy osoby. 

2. Komisja Konkursowa w każdej z wymienionych w § 3 Regulaminu kategorii 

wiekowej na podstawie przyznanych punktów wyłoni jednego zwycięzcę. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z dokonanej oceny nagrań Uczestników 

Konkursu wraz z uzasadnieniem. Każdy Uczestnik za pośrednictwem rodzica / 

opiekuna prawnego będzie mógł wnioskować o wgląd do Protokołu Komisji 

Konkursowej.  

§ 5 

Ogólne zasady konkursu, nagrody 

1. Każdy Uczestnik wykonuje, nagrywa i przesyła na Konkurs jedną dowolnie wybraną 

piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej. 
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2. Komisja Konkursowa oceni wykonania Uczestników Konkursu zgodnie z następującą 

skalą punktową: 

a) zgodność wykonania z przedmiotem Konkursu – 1 punkt 

b) walory wokalne (jakość wykonania z uwzględnieniem domowych warunków 

technicznych, intonacja, dykcja, poczucie rytmu, walory wokalne) – od 1 do 5 

punktów 

c) walory sceniczne i artystyczne (np. domowa scenografia, strój itp.) – od 1 do 2 

punktów. 

d) Ogłoszenie wyników Konkursu  nastąpi w dniu 01.06.2020 r. za pośrednictwem 

strony internetowej www.gokmiedzyrzec.pl oraz na profilu Facebook 

Organizatora. 

3. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe. 

4. Komisja konkursowa przyzna nagrody za zdobycie I miejsca w każdej z trzech 

kategorii wiekowych, tj. łącznie 3 nagrody. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w mailu zwrotnym do maila 

zgłoszeniowego lub telefonicznie. 

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Organizatora. 

Przekazanie nagrody nastąpi 02.06.2020 r. pod wskazany przez Zwycięzcę adres  

i pozostawiony we wskazanym miejscu, bez kontaktu osobistego. W paczce z nagrodą 

będzie znajdował się protokół odbioru nagrody, który Zwycięzca zobowiązuje się 

podpisać oraz zeskanować lub sfotografować i wysłać mailem na adres 

gok@miedzyrzecgmina.pl w terminie do dn. 03.06.2020 r. 

§ 6 

Uwagi końcowe, ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i w pełni je akceptują. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie wizerunku Uczestników Konkursu i danych osobowych w środkach 

masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o Konkursie. 
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3. Sprawy nie ujęte w Regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

4. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 

Podlaskim pod numerem telefonu 531-929-507 lub mailowo pod adresem 

gok@miedzyrzecgmina.pl 

5. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzic / opiekun prawny 

Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych 

osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu promocji Konkursu, 

przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz w związku z wydaniem 

nagrody. Polityka informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się  

w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora pod adresem gokmiedzyrzecpodlaski.e-

bip.eu w zakładce RODO. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Dziecięce śpiewanki” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO KONKURSU „DZIECIĘCE ŚPIEWANKI” 

1. Imię i nazwisko dziecka – Uczestnika Konkursu:  

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

 

2. Wiek dziecka (w latach): ……………………………………………………………….. 

 

3. Adres zamieszkania dziecka – Uczestnika Konkursu: …………………………………. 

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

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

4. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka – Uczestnika Konkursu: 

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

5. Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka – Uczestnika Konkursu: 

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

6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim pn. „Dziecięce śpiewanki”. W związku  

z tym: 

□ wyrażam zgodę  □ nie wyrażam zgody 

na opublikowanie zdjęć oraz nagrania zgłoszonego do Konkursu z wizerunkiem mojego 

dziecka na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury www.gokmiedzyrzec.pl i na 

profilu Facebook GOK-u w celu promowania osiągnięć dziecka oraz działalności statutowej 

samorządowej instytucji kultury.  

 

…………………………………………………………. 
        Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


