
  

   

 

 

 

Festiwal Piosenki – „śpiewOK” 

REGULAMIN  

 

1) Organizator 

Ośrodek Kultury  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. 20 Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska 

 

2) Czas i miejsce 

 

• Etap I – Przesłuchanie wstępne nagrań dostarczonych przez uczestników razem z 

formularzem zgłoszeniowym do dnia 9 kwietnia. 

 

• Etap II – Finał konkursu – występy zakwalifikowanych uczestników na scenie Ośrodka 

Kultury dnia 18 kwietnia 2021 r. (streaming) 

 

3)  Cele 

 

• wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie im prezentacji swoich 

możliwości oraz dorobku artystycznego, 

• propagowanie kultury muzycznej,  

• twórcza wymiana doświadczeń, 

• promocja wykonawców biorących udział w Festiwalu, 

• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i edukacyjnych, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• promowanie aktywności twórczej, 

• promowanie twórczości własnej. 

 

4) Warunki uczestnictwa: 

• Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Środa Wielkopolska i Powiatu Średzkiego 

w przedziale wiekowym 7-20 lat, którzy w nieprzekraczalnym terminie (09.04.2021) prześlą na 

adres oksroda.promocja@gmail.com wypełniony formularz zgłoszeniowy i nagranie jednego 

utworu, zgodnego z pkt 6. niniejszego regulaminu,  

• O kwalifikacji uczestników do pierwszego etapu decyduje kolejność zgłoszeń, 

mailto:oksroda.promocja@gmail.com


• Uczestnicy drugiego etapu konkursu wybierani są na podstawie nagrań przez JURY, 

• Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie trzech uczestników do każdej kategorii wiekowej.  

 

 

5)  Kategorie wiekowe 

 

• I kat. klasy I-III (ok. 7-9 lat)   

• II kat. klasy IV- VIII (ok. 10-15 lat)  

• III kat. szkoły średnie (ok. 16-20 lat)  

 

6) Dane techniczne nagrania  

 

• Film powinien być opisany w następujący sposób: Imię i nazwisko uczestnika, tytuł piosenki, 

kategoria wiekowa.  

• Film powinien zostać nagrany w poziomie, bez cięć i innych form montażu. 

• Nagranie przesłane organizatorowi powinno zostać umieszczone na Google Drive. 

• Uczestnik prezentuje jedną piosenkę.  

• Film powinien być zamieszony w formacie MP4. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych nagrań. 

 

7) Ocena i nagrody: 

 

• Nagrania oceniane będą przez niezależne jury składające się  

z instruktorów/muzyków oraz osób związanych ze środowiskiem artystycznym. 

• Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę: 

 

❖ umiejętności wokalne i instrumentalne, 

❖ interpretację utworu, 

❖ dobór repertuaru (odpowiedni do wieku i umiejętności uczestnika), 

❖ ogólny wyraz artystyczny. 

Jury może przyznać w każdej kategorii miejsca od I do III i wyróżnienia oraz jedną nagrodę Grand Prix. 

 

8)  Postanowienia ogólne 

 

• Uczestnicy I kategorii wiekowej wykonują jedną piosenkę dziecięcą, 

• W kategorii II i III wykonawcy prezentują jeden dowolnie wybrany przez siebie utwór w języku 

polskim z szeroko pojętej muzyki rozrywkowej,  

*Preferowane są utwory autorskie  

• Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament (własny 

bądź opiekuna, instruktora) lub nagranie instrumentalne na płycie CD, nośniku PENDRIVE, 

• Dopuszczalne są tzw. chórki (osoby dośpiewujące bądź partie nagrane w podkładzie 

instrumentalnym), pod warunkiem, że nie stanowią one głównej linii melodycznej 

wykonywanego utworu, 



  

• Organizatorzy podczas koncertu finałowego zapewniają akompaniatorom pianino elektryczne i 

obsługę akustyczną, 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrań i zdjęć z przesłuchań 

konkursowych oraz koncertu galowego, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru, jeśli zostanie 

przekroczony limit zgłoszeń, jak również zmian w programie (dotyczy poszczególnych kategorii). 

Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie: www.oksroda.pl,  

• Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii wiekowych ze względu 

na zbyt małą liczbę zgłoszeń, 

• Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych i nagrań video jest nieprzekraczalny. 

• Organizator nie zwraca kosztów dojazdu laureatów na miejsce koncertu finałowego. 

 

 

9) Kontakt 

 

Klaudia Kulak……………… 

Maria Wieland  oksroda.promocja@gmail.com  

 

Sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w 

porozumieniu z Komisją Artystyczną Festiwalu (Jury). 

ZAPRASZAMY! 

________________________________________________________________________ 

Uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 

Rozwoju dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce - wstęp na 

przesłuchania konkursowe odbędzie się online, a koncert galowy odbędzie się dla ograniczonej liczby osób. Wymagane będzie 

bezwzględne stosowanie się do wewnętrznego regulaminu imprezy, który zostanie przestawiony uczestnikom przez 

organizator 

 

 

 

PROGRAM: 

WYSŁANIE ZGŁOSZEŃ I NAGRAŃ ONLINE do 9 kwietnia 2021r.  

OBRADY JURY: 14 kwietnia 2021r.  

OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU: 15 kwietnia 2021r.  

KONCERT GALOWY:  18 kwietnia 2021 r. (niedziela), godz.  

 

  

http://www.oksroda.pl/
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Pieczątka instytucji 

I Festiwal Piosenki „śpiewOK!” 

Środa Wlkp. 2021 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Imię i nazwisko solisty: 

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

2. Kategoria: 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł piosenki: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Autor / kompozytor utworu: 

…………………………………………….. / ………………………………………............. 

5. Rodzaj podkładu: 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Kontakt (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania): 

Imię i nazwisko: …………………………………………… 

Telefon:………………………………………… 

e- mail:…………………………………………. 

Adres zamieszkania : ulica………………………… nr domu……… nr mieszkania……… 

miejscowość……………………………………….. kod pocztowy………………………………….. 

7. Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, instrument do akompaniamentu itp.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy uczęszczasz na zajęcia wokalne do jakiegoś ośrodka kultury ? ………… 

Jeśli tak, to prosimy o podanie ośrodka kultury do jakiego należy 

solista……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………… 

(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku przez organizatora – Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w środzie Wlkp. w celu 

przeprowadzenia I Festiwalu Piosenki  „śpiewOK!” – Środa Wlkp. 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych osobowych. 

  



  

KARTA UCZESTNIKA WYDARZEŃ OK ŚRODA WLKP. 

 I FESTIWALU PIOSENKI- „śpiewOK” ŚRODA WLKP. 2021 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA: KOD POCZTOWY _ _-_ _ _ MIASTO: ______________________________ 

ul. ____________________________________TELEFON KONTAKTOWY: _______________________ 

DATA:____________________ 

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

Zgodnie z art. 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.,  

w przypadku, gdy organizator wydarzeń Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. oraz Urząd Miasta Środa Wlkp., zostanie wezwany do udostępnienia danych 

na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit i) art. 6. ust. 1 lit d) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

……………………………………………………………………... 
(czytelny podpis) 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

1.Zapoznałem/am się z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach stacjonarnych i wydarzeniach kulturalnych, obowiązujących OK Środa Wlkp., które są dostępne na 

stronach ______________ oraz w siedzibie OK. Środa Wlkp. i w miejscach realizacji zajęć, pokazów filmowych, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. 

Akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

2.Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i 

służbom porządkowym w przypadku wystąpienia potencjalnego ryzyka zakażenia SARS-Cov-2;  

3.Według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a w ciągu ostatnich 14 dni 

ani ja, ani nikt z mojej rodziny i bliskich nie mieliśmy kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-Cov-2;  

4.Gdyby tuż przed zajęciami stacjonarnymi lub wydarzeniem kulturalnym, organizowanymi w OK. Środa Wlkp. i przez Urząd Miasta Środa Wlkp., zaistniała 

jedna z powyższych przesłanek nie będę w nich uczestniczył/a;  

5.Uczestnicząc w wydarzeniu sam/sama zaopatrzę się w materiały ochrony osobistej i zobowiązuje się do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.  

…………………………../......……………………………..........……………...  
(data / czytelny podpis)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o 

nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:  

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek 

Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. 

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

proszę kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, pod adresem e-mail: ________ 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciw- 

działania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do 

monitorowania ruchu osób przebywających na terenie imprezy. 

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Państwa danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i e) RODO w związku z ustawą 

z dnia 2 marca 2020 r. -szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.  

4. W ramach naszej struktury organizacyjnej jako 

administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają 

jedynie nasi upoważnieni pracownicy.  

5. Państwa dane mogą być przekazane przez Organizatora 

wydarzenia do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej 

w Środzie Wlkp. w związku z zawartym porozumieniem w 

sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowych.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek 

Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. 

przez okres 2 tygodni od momentu wypełnienia karty uczestnika 

wydarzenia kulturalnego.  

8.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do:  

- dostępu do tych danych;  

- sprostowania (poprawienia) danych;  

- usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;  

- ograniczenia przetwarzania danych.  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli przetwarzanie przez 

nas Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

prawa.  

10. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa 

identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; 

jeśli administrator nie będzie posiadał tych danych, nie będzie 

możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.  

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.

 


