
 

                    

XXIII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki 
Patriotycznej i Pieśni Polskiej 

 

Regulamin Festiwalu 

Termin:  

Festiwal odbędzie się 17 listopada 2021 r. (w środę) w sali tanecznej Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, ul. 3 Maja 29. 

Cele imprezy: 
1. Propagowanie i popularyzacja piosenek patriotycznych i pieśni polskich. 
2. Konfrontacja umiejętności wokalnych lub wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców. 
3. Wzbogacenie edukacji patriotycznej i narodowej dzieci i młodzieży poprzez piosenkę. 
 

Kategorie: 
1. Soliści:                                                    

I kategoria: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

II kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

III kategoria: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej 

IV kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 
2. Zespoły  (duety, tercety, zespoły wokalne, chóry, do 25 osób) 

I kategoria: uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych 

III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

W kategoriach I-III 20 % członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania.  

 

Uwaga! W przypadku małej liczby zgłoszeń zespołów Jury zastrzega prawo do stworzenia jednej kategorii 

– Zespoły. 

Zasady uczestnictwa 
 

 Każdy wykonawca (soliści, zespoły) prezentuje 1 utwór o łącznym czasie trwania do 5 min. 
 Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie kart zgłoszenia (wzór w załączeniu) nadesłanych na 

adres: mdkwielun@wp.pl  lub dostarczonych osobiście do sekretariatu PMDKiS w Wieluniu – ul. 3 Maja 29. 
 Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego (wskazane aby był to format mp3, w przypadku innych 

formatów mogą nastąpić trudności z odtworzeniem). 
 Uczestnicy mogą zapewnić sobie własny akompaniament. Zespół akompaniujący nie może liczyć więcej niż 5 

osób. 
Uwaga! Kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym należy dostarczyć lub przesłać na adres: 
mdkwielun@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. (wtorek). 

              Wzór opisu podkładu muzycznego: nazwisko i imię uczestnika, tytuł piosenki, kategoria. 
 Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnego  

wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu. 
Kryteria oceny 

Jury oceniające solistów i zespoły wokalne będzie brało pod uwagę następujące kryteria:  
1. jakość wykonania (intonacja, czystość współbrzmienia  w śpiewie wielogłosowym) 
2. dobór repertuaru (utwór dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika) 
3. ogólny wyraz artystyczny (wizerunek sceniczny). 
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Nagrody  
Najlepszym wykonawcom jury przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.  

Przepisy ogólne 

1. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych będzie udostępniony na stronie internetowej PMDKiS 
16.11.2021r. . 

2. Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej 
rejestracji i publikacji w mediach i internecie zarówno całych nagrań, ich fragmentów jak i zdjęć 

z Festiwalu. 
3. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. 
4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z przepisów prawa 

wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. 
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie dotyczące piosenek i podkładów 

prezentowanych podczas Festiwalu. 

 

WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA  SEKRETARIAT PMDKiS 

 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu    
98-300 Wieluń    ul. 3 Maja 29  
Tel. Fax  43 843-87-80 e-mail: mdkwielun@wp.pl         
koordynator – Jakub Jurdziński 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału  
w XXIII Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej  i Pieśni Polskiej 

                             
 

1 ........................................................................................................................................ ……2. ……………………………….. 
      Imię i nazwisko solisty, klasa;      Nazwa zespołu - liczba osób                                                                                Kategoria  
                                                                                                                                                                              ( wg.  nazw  zawartych w regulaminie) 
    
 
 
 
3 ......................................................................................................................................... ……………………………………… 
       Repertuar: tytuł piosenki,  autor tekstu i muzyki 
 
 
 
4.………………………………………………………………………………………………………………………………..…    
       Instytucja patronująca (nazwa, telefon) 
 
 
 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       Imię i nazwisko opiekuna, e- mail, telefon,  
 
 
 
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       Rodzaj akompaniamentu (podkład, instrument) 
 
    
 
…………………………………                                                                                                ……………………………… 
                  data                                                                                                                    czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu  XXIII Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki 

Patriotycznej i Pieśni Polskiej 

2. informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia są prawdziwe i aktualne. 

3. przenoszę na organizatorów Festiwalu prawa do korzystania i rozporządzania artystycznym 

wykonaniem utworów zaprezentowanych podczas Festiwalu oraz korzystania i rozporządzania 

zarejestrowanym materiałem w całości i we fragmentach w celu promocji PMDKiS w Wieluniu. 

4. zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

5. za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 

uczestnik Festiwalu. 

 

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

       
                   data                                   podpis opiekuna artystycznego                         czytelny podpis opiekuna prawnego     
                                                                                                                                                        lub pełnoletniego uczestnika 

                                     

Uwaga! Prosimy o czytelne i precyzyjne wypełnienie karty. 

 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu,   

98-300 Wieluń, ul. 3 Maja 29 

Tel. (43) 843-87-80, e-mail: mdkwielun@wp.pl, www.pmdkis-wielun.pl 
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Zgoda opiekuna prawnego/artystycznego/uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu (dalej 

PMDKiS) w  związku z organizacją  XXIII Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni 

Polskiej, organizowanego przez PMDKiS następujących danych osobowych moich / mojego syna/mojej córki: 

………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko): 

 

- imienia i nazwiska mojego / mojego dziecka    tak/nie 

- wizerunku mojego / mojego dziecka     tak/nie 

- głosu mojego / mojego dziecka      tak/nie 

w celu: 

1. udziału mojego / mojego dziecka w Festiwalu    tak/nie 

2. kontaktu z opiekunem w związku z udziałem dziecka w Festiwalu  tak/nie 

3. informowania przez PMDKiS o organizacji w/w wydarzeń i udziale w nich dziecka: 

- na stronie internetowej PMDKiS      tak/nie 

- na profilu PMDKiS na Facebook'u      tak/nie 

- na kanale YouTube       tak/nie 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,                   

a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. 

zgody przed jej wycofaniem". 

 

 

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

                            (imię, nazwisko, data i podpis) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 
 
1.  Administratorem danych podanych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 

29, 98-300 Wieluń, adres e-mail: mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Mazur. Można się z nim kontaktować e-mailem: 

slawek6808@op.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XXIII Międzypowiatowego 

Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej, publikacji informacji o laureatach Festiwalu oraz  ich 

wykonań  na stronie internetowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu czy             

w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności  edukacyjnej ,               

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. Dane osobowe 

będą także przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod 

adresem https://pl-pl.facebook.com/MlodziezowyDomKulturywWieluniu, w szczególności odpowiedzi na 

reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych 

realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na 

mocy przepisów prawa. Ponadto będą udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa 

poniżej) oraz firmie Google (w zakresie promowania i działań informacyjnych na kanale YouTube  w ramach 

których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W związku z transferem danych do USA poprzez 

serwis YouTube, administrator informuje, że będzie to realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, 

w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania                  

z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego w Polityce 

prywatności Google). Dane osobowe laureatów Festiwalu oraz osób odbierających nagrody mogą być 

przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.  
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
6. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia Festiwalu oraz zgodnie z wymaganiami ustawy                

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Festiwalu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Festiwalu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited 

 

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są 

wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych 

do celów statystycznych oraz reklamowych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności 

użytkowników Fanpage Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach: 

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie                           

o zdarzeniu 

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Pani/a danych. 

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: 

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk 

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów 

przetwarzania 

5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą 

dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do 

których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. 

ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum8. Zasady przetwarzania Pani/a danych 

osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

 

 
 

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

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO                                                                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
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