
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIERAŁTOWICACH 

ul. Korfantego 7 B; 44-186 Gierałtowice 
  

 
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ KLANG 
 
Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice 
Cele: 

• Wspieranie osób uzdolnionych wokalnie i muzycznie, 

• Pobudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej młodych ludzi, 

• Promocja talentów, 

• Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu i muzyki, 

• Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze 

• Promocja nowych form integracji artystycznej w czasie pandemii. 
 
Warunki uczestnictwa: 
• Konkurs organizowany jest dla młodzieży szkolnej z terenu województwa śląskiego w dwóch kategoriach: 
I KATEGORIA – Szkoła Podstawowa 
II KATEGORIA – Szkoła Ponadpodstawowa 
 

• W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. Konkurs nie dotyczy występów zespołów wokalnych 
i muzycznych. 

• Każdy użytkownik wykonuje jeden utwór z podkładem muzycznym lub dowolnym instrumentem. Wykonanie 
akompaniamentu przez inne osoby jest dozwolone.  

• Czas trwania utworu: do 5 minut.  

• Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres email: kultura@gok.gieraltowice.pl wypełnionej karty 
zgłoszenia ( zał. Nr 1 do Regulaminu) oraz podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika przez opiekuna prawnego(załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz nagranego materiału 
wideo do dnia 31 maja. 

• Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o udziale w konkursie. 

• Uczestnicy wykonują 1 utwór. Utwory prezentowane w poprzednich edycjach konkursu, nie mogą być 
wykorzystane w bieżącym roku przez te same osoby.  

• Organizator przewidział nagrody główne (jedną w każdej) kategorii  

- pierwszą wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Komisja oceniać będzie: warunki głosowe, kulturę języka, 

muzykalność, interpretację utworu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Komisja przyzna nagrody w 

obu kategoriach wiekowych. 

- drugą nagrodą jest nagroda publiczności, wygrywa filmik z największą ilością polubień.  

Głosowanie odbywa się na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, gdzie  

opublikujemy utwory wykonane przez finalistów Konkursu wyłonionych przez komisję konkursową. 

Internauci będą oddawać swój głos w konkursie poprzez przycisk ”lubię to”  pod filmem danego Uczestnika. 

Swój głos mogą oddawać wyłącznie osoby posiadające aktywne konto w serwisie społecznościowym 

Facebook. Osoba z największą ilością polubień otrzyma nagrodę publiczności. Głosy będzie można oddawać  

od 7 czerwca do 11 czerwca (do godz.16:00) 2021. Nagroda publiczności jest tylko jedna. 

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r na naszej stronie internetowej oraz 

profilu Facebook. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego 

nagrodzenia Uczestników Konkursu w formie wyróżnień. 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne pod nr tel. 32301 15 11 

 

mailto:kultura@gok.gieraltowice.pl


 
 

Załącznik nr 1 
K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 

Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej „KLANG” 
 

1.  Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
...................................................................................................................................................… 
2. Telefon kontaktowy do opiekuna 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Kategoria: 

 -  szkoła podstawowa 

 -   szkoła ponadpodstawowa 
5. Repertuar: 
Tytuł piosenki: ............................................................................................................................. 
Autor tekstu: .............................................................................................................................. 
Autor muzyki: .............................................................................................................................. 
Czas trwania………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Rodzaj akompaniamentu:…...............................................................................................   
 
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu 
 
       ……………………………………………………………………………….. 
         (podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego)    

 
Załącznik nr 2 
 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W  KONKURSIE PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ KLANG 
                                  

W związku z uczestnictwem w KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ KLANG organizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach: 

 Wyrażam zgodę 

 nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka 

…..........................................………………...................………………………...... lat .................. niezbędnych dla 

uczestnictwa w konkursie. 

 wyrażam zgodę 

 nie wyrażam zgody 

na publikację wizerunku mojego / mojego dziecka na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury  

w Gierałtowicach, w prasie oraz na profilu facebook.   

 

miejscowość i data................................... 

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

   (czytelny podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego) 



 

 

 
Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia 
uniemożliwi udział w konkursie. 
 

Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 
- prawo żądania usunięcia Państwa danych; 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie 
odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 
nadzorczego); 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody 
jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż został powołany inspektor danych osobowych kontakt:: iod@gok.gieraltowice.pl   

Dane osobowe uczestnika konkursu podane w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celach: 
-realizacji i organizacji konkursu zgodnie z kartą zgłoszenia i regulaminem, 
-informacyjnych o wyniku konkursu, 
- promocji konkursu oraz GOK w Gierałtowicach w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz prasie. 
Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat. 
 

 
 

 

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

   (czytelny podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

 


