
 

 

 

 
XII Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej 

Biała   2019 



REGULAMIN PRZEGLĄDU 

 
I.  Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. 

 

II.Cele imprezy: 
1. Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców. 

3. Popularyzacja śpiewu i podnoszenie umiejętności wokalnych dzieci  

 i młodzieży. 

 

III. Termin, miejsce i charakter konkursu: 
 Przegląd odbędzie się w dniu 13.11.2019r. o godz.10.00 

w sali   Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Białej. 

Przegląd jest imprezą  gminną o charakterze otwartym. Mogą w nim 

brać udział także osoby uczestniczące w  zajęciach GOKiS,  

niebędące mieszkańcami naszej gminy.  

 

IV. Uczestnicy: grupy wiekowe: 
a) przedszkolaki 

b) roczniki 2012-2010 

c) roczniki 2009-2007 

d) roczniki 2006-2004 

e) roczniki 2003-2000 

 

V.  Zasady  uczestnictwa:  
1. Każdy wykonawca prezentuje w języku polskim jedną piosenkę 

lub pieśń zawierającą treści patriotyczne. 

2. Czas trwania prezentacji w do 5 minut. 

3. Repertuar zgłoszony nie będzie zmieniany w trakcie trwania    

imprezy. 

4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament na płycie 

CD nagrany w formacie audio CD lub na USB w MP3. 

5. Dopuszcza się akompaniament zespołu po uprzednim ujęciu 

tego w nadesłanym zgłoszeniu ( należy podać rodzaje 

instrumentów i ewentualne potrzebne okablowanie). 

6. Zespoły nie mogą przekroczyć 10 osób. 

7. Nie dopuszcza się zespołów tanecznych towarzyszących 

soliście. 

  

 

VI. Zgłoszenia: 
      Zgłoszenia prosimy nadsyłać na kartach zgłoszeń w  

nieprzekraczalnym terminie do  04 listopada 2019 r. Uczestników  
zgłosić drogą elektroniczną (e-mail: gbpbiala@op.pl) lub na adres:  

        Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej 

         Biała Druga 4 A 

         98-350 Biała 

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

  

VII. Nagrody: 
 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają nagrody bez 

przyznawania miejsc. 

 

VIII. Przepisy ogólne: 
1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają na        

konkurs na koszt własny. 

2. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD i USB. 

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

   

 

            Zapraszamy 

 

 

 



 

Karta zgłoszenia 

 
    I. Imię i nazwisko uczestnika/ów,  kategoria wiekowa, 

tytuł utworu: 

1. ........................................................................

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

 

2. ……………………………………………….

………………………………………………. 

3. ………………………………………………

……………………………………………… 

4. ………………………………………………

……………………………………………… 

5. ………………………………………………

……………………………………………… 
 

II.  Nazwa placówki delegującej, telefon: 

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

 
III. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy: 

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

     IV. Wymagania techniczne, sprzętowe, ilość mikrofonów: 
...................................................................................... 
 

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

      miejscowość, data                               pieczątka, podpis opiekuna 

           
 

 

Dane osobowe uczestników: 

1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Białej. Kontakt poprzez adres email gbpbiala@op.pl. 

2.W GOKiS wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można 

się skontaktować w sprawach swoich danych osobowych i realizacji praw 

przez email:  inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres naszej  

siedziby(GOKiS Biała, 98-350 Biała Druga 4A) 

3.Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków 

związanych z Przeglądem na podstawie zgody Uczestnika (podstawa art. 6 

ust. 1 lit. a RODO1) zawartej w karcie zgłoszeniowej. 

4.Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są 

upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.  

5.Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski. 

6.Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku 

kalendarzowego następującego po roku zakończenia bieżącej edycji 

Przeglądu 

7.Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, 

abyśmy przetwarzali jego dane. 

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

a jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z 

prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9.Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika 

przed jej wycofaniem. 

10.Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

wzięcia udziału w Festiwalu. 

11.W trakcie Przeglądu wykonywane będą zdjęcia, które wraz z oficjalną 

informacją o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej 

GOKiS w Białej www.gokisbiala.wbi.d2.pl  , na stronie Gminy Biała 

http://www.gminabiala.pl/ oraz w lokalnych publikacjach prasowych. 

 



 

                       Załącznik do 

 XII Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Biała 2019  

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 

 XII Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Biała 2019 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych mojego dziecka …………………………………. 

na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Białej  

 

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

            data         podpis rodzica/ opiekuna uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do 

 XII Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Biała 2019  

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 

 XII Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Biała 2019 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych mojego dziecka …………………………………. 

na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Białej  

 

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

            data         podpis rodzica/ opiekuna uczestnika 

 

  

      

 

 


