
 REGULAMIN XV 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 1970-2000  
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
- I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE online  
- II ETAP i KONCERT FINAŁOWY – 13 grudnia 2021 r., godz. 10:00 
(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: 

1. Przygotowanie jednej piosenki z lat 1970-2000 (koniecznie w języku 

polskim). 

2. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie, podpisanie formularza 

znajdującego się na stronie SOK oraz odesłanie go w formie 

papierowej na adres naszej placówki do dnia 26.11.2021 r. 

3. Przesłanie do dnia 26.11.2021r.  na adres 

przebojenaszychrodzicow@gmail.com  dokładnie opisanego (imię, 

nazwisko, kategoria wiekowa) linku do swojego nagrania video 

umieszczonego w serwisie YouTube. 

4. Soliści, duety i grupy wokalno- instrumentalne po dokonaniu 

zgłoszenia nie mogą zmieniać repertuaru. 

5. Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie 

opublikowana na stronie SOK pod adresem 

http://www.kultura.nowadeba.pl/ w dniu 6.12.2021 r. 

6. Przesłuchań nagrań materiału konkursowego, a później Uczestników 

w Koncercie Finałowym oceniać będzie Komisja powołana przez 

Organizatora. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW KONKURSOWYCH: 

1. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: 

kamera, telefon, tablet. 

2. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego 

ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. 

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-

produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane  

z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera). 

3. Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także 

podkład lub akompaniament własny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę 

(zespół) , którego film z nagraną prezentacją z powodów 

technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi 

komisji artystycznej ocenę. 

 
Kryteria oceny: 

 emisja głosu 

 dobór repertuaru 

 interpretacja piosenki (ekspresja, dynamika, frazowanie) 
 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 
Kamil Hinzmann – tel. (15) 846 24 10. 

 
Z przyczyn od nas niezależnych zastrzegamy sobie zmiany w regulaminie o czym będziemy 
informować na stronie internetowej SOK. 

mailto:przebojenaszychrodzicow@gmail.com
http://www.kultura.nowadeba.pl/


 
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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