
 REGULAMIN  
XIV edycji KONKURSU PIOSENKI 

„ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW” 
 
Organizator: 
Samorządowy Ośrodek Kultury 
ul. Żeromskiego 2 
39-460 Nowa Dęba 
 
Cele konkursu: 

 poszukiwanie osób uzdolnionych muzycznie 

 rozwijanie zdolności wokalnych, wrażliwości i kultury scenicznej 

 konfrontacja osiągnięć wokalnych dzieci i młodzieży 

 promocja piosenek z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
- ELIMINACJI WSTĘPNYCH – przesłuchanie nadesłanych materiałów AUDIO 
- KONKURSU FINAŁOWEGO – 30 listopada 2020 r., godz. 12:00 
(prezentacja na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie) 
 
Uczestnicy prezentują się w czterech kategoriach wiekowych: 
I kategoria – dzieci w wieku 6-9 lat 
II kategoria – dzieci w wieku 10-12 lat 
III kategoria – młodzież w wieku 13-15 lat 
IV kategoria – młodzież w wieku 16-18 lat 
 
W konkursie mogą wziąć udział: 
- soliści 
- duety i grupy wokalne (max. 6 osób) 
- grupy wokalno-instrumentalne (max. 6 osób) 
 
Warunki uczestnictwa: 

 przygotowanie dwóch piosenek z lat 1970-2000 
(w tym jedna obowiązkowo w języku polskim) 

 Nagranie na płycie CD audio dwóch wybranych utworów i przesłanie 
na adres Organizatorów do dnia 18 listopada 2020 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) wraz z wypełnionym Oświadczeniem będącym 
załącznikiem do Regulaminu. 

 W konkursie finałowym utwory mogą być wykonywane z żywym 
akompaniamentem lub w formie półplaybacku na CD, pendrive – 
każdy utwór na osobnym nośniku. Organizator nie odpowiada za 
jakość dostarczonego podkładu muzycznego 

 
Przesłuchań dostarczonych nagrań a także Uczestników w Koncercie 
Finałowym oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 
 
Zwycięzcy eliminacji wstępnych zostaną powiadomieni telefonicznie  
o zakwalifikowaniu się do koncertu finałowego. 
 
Kryteria oceny: 

 emisja głosu 

 dobór repertuaru 

 interpretacja piosenki (ekspresja, dynamika, frazowanie) 
 
 

Imiona i nazwiska zwycięzców eliminacji wstępnych wraz z nazwą miejscowości 

zostaną opublikowane na stronie internetowej SOK w terminie do 24.11.2020 r. 

Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną wyczytane podczas wręczenia dyplomów  

i nagród oraz opublikowane na stronie internetowej SOK w artykule 

podsumowującym konkurs. Wyniki konkursu mogą również zostać opublikowane  

w lokalnej i samorządowej prasie, na stronie internetowej Gminy Nowa Dęba oraz  

w mediach społecznościowych. 

 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 

Ewa Kieliszek, Kierownik SOK – tel. (15) 846 24 10. 
 
 
Z przyczyn od nas niezależnych zastrzegamy sobie zmiany w regulaminie o czym będziemy 
informować na stronie internetowej SOK. 



 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 

prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przy 

ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl 

  
2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny pod 

adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: 15 846 26 71,  

e-mail: iod@nowadeba.pl 

 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

  
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

  
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. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
a) dostępu do treści danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych do innego administratora, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie,  
    bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 
 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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