
REGULAMIN  
 

Przegląd wokalny „Zaśpiewaj piosenkę dla mamy” 
 
  

1. Organizatorem przeglądu jest Biblioteka-Centrum Kultury z siedzibą w 
Dominowie przy ul.Rynek 1, 20-388 Lublin. 
 

2. Cele przeglądu: 
 
- prezentacja i promocja umiejętności artystycznych młodych wokalistów, 
- popularyzacja wartościowych treści muzycznych, 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 
 

 
3. Zasady przeglądu i warunki uczestnictwa: 

 
• Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży (bez ograniczeń wiekowych) z 

terenu gminy Głusk oraz czytelników biblioteki.  
• Zgłoszenia uczestników przeglądu należy dokonać do dnia 21 maja 2021 r.   
• Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować jedną piosenkę, którą 

chciałby zadedykować swojej mamie z okazji Dnia Matki. Mogą to być również 
zaśpiewane życzenia własnego autorstwa.  

• Uczestnicy przygotowują  utwór z  podkładem muzycznym  (półplayback) lub 
przy akompaniamencie własnym (inst. klawiszowe, gitara, itp.) lub a’capella. 

• Przygotowaną prezentację, przygotowaną tylko i wyłącznie w warunkach 
domowych  należy zarejestrować za pomocą powszechnie dostępnego sprzętu: 
telefonu komórkowego, tabletu, aparatu fotograficznego i przesłać na adres 
mailowy: bck@glusk.pl  z dopiskiem „Zaśpiewaj piosenkę dla mamy”. 

• Przesłane nagranie nie może podlegać obróbce studyjnej i nie może być 
dłuższe niż 5 min. 

• Przesłuchania nadesłanych materiałów podlegają ocenie jury powołanego 
przez Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji nagrania, jeśli zostanie 
ono przesłane w złej jakości. 

• Przystąpienie do przeglądu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez dostarczenie 
prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego: 
- karty zgłoszeniowej, 
- zgody na utrwalenie i publikowanie wizerunku, 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

4. Nagrody: 
 
Przegląd „Zaśpiewaj piosenkę dla mamy” nie ma charakteru konkursowego w 
związku z tym nie zostaną wybrani zwycięzcy przeglądu ani nie będą przyznawane 
miejsca. Formą wyróżnienia będzie udział nagranej przez uczestnika piosenki w 
internetowym koncercie udostępnionym na profilu FB BCK  z okazji Dnia Matki. 

mailto:bck@glusk.pl


Wszyscy uczestnicy przeglądu on line otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki ufundowane przez Organizatora. 
 

5. Terminarz przeglądu: 
 

• 21.05.2021  Termin nadsyłania zgłoszeń/nagrań on–line. 
• 26.05.2021   prezentacja koncertu złożonego z zakwalifikowanych przez        

jury piosenek w mediach społecznościowych Organizatora. 

6. Postanowienia końcowe: 

 

• Regulamin niniejszego Przeglądu  dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl  a wkrótce 

także na  www.kultura.glusk.pl  

• Uczestnik przeglądu przesyłając nagranie na przegląd jednocześnie oświadcza, iż 

zgadza się na opublikowanie wykonywanej piosenki na stronie 

www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl, www.kultura.glusk.pl,  w serwisie 

społecznościowym www.fb.com/bckglusk 

• Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

• Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane nagrania oraz 

zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji nagrania w przypadku 

podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

 

Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i 

wykorzystywania danych osobowych podczas przeglądu pt. „Zaśpiewaj piosenkę dla 

mamy”. 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika przeglądu jest Biblioteka – 

Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Jeśli uczestnik przeglądu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu 

i zakresu przetwarzania jego danych osobowych podczas przeglądu przez BCK 

może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: 

iod@pcat.pl lub pisemnie na adres ww siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia przeglądu „Zaśpiewaj piosenkę dla mamy” oraz w celu wydania 

dyplomów i upominków. 

4. Administrator realizując swoje prawa, jak i obowiązki może udostępniać dane 

osobowe uczestników innym podmiotom lub organom upoważnionym na 
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podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia przeglądu , a następnie 

archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w BCK. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody opiekuna prawnego, 

przechowywane są do momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla 

którego zostały zebrane zgodnie z pkt.3. 

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

wskazania wykonawcy utworu. 

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

wiek, numer telefonu,  e-mail. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnicy przeglądu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny 

być składane na adres e-mail lub pisemnie – na ww adres Administratora. 

11. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 
 


