
XIX 

Międzypowiatowy Festiwal 

Piosenki Optymistycznej i Turystycznej 

 
 

REGULAMIN 

 

I. Organizatorzy 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu – organizator główny 

- Starosta Wieluński 

- Zarząd Jurajskiego Oddziału PTTK w Wieluniu 

II. Termin i formuła festiwalu 

- 21 marca 2023 roku (wtorek) 
Festiwal odbędzie się w sposób stacjonarny. 

III. Cele festiwalu 

 Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców. 

 Zachęcenie wykonawców i nauczycieli do poszukiwań utworów wesołych, wywołujących 

uśmiech, nastrajających radością. 

 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piosenek o tematyce turystycznej. 

 Integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu wieluńskiego i powiatów ościennych. 

IV. Kategorie 
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 

Zespoły: 

I kategoria: uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych 

III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Uwaga! W przypadku małej liczby zgłoszeń wykonawców Jury zastrzega prawo do zmian w 

podziale na kategorie wiekowe. 

V. Warunki uczestnictwa 

 Konkurs skierowany jest do solistów i zespołów. Każdy solista lub zespół wykonuje jedną 

piosenkę o optymistycznej, wesołej, pozytywnej treści lub o tematyce turystycznej. Utwory mogą 

być wykonywane z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem własnym; nie dopuszcza się 

pełnych playbacków. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przysłania karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 15 marca 2023 roku (środa). 

 Uczestnicy zobowiązani są nadesłać kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym 

(dotyczy wykonawców korzystających z podkładu muzycznego). Wzór opisu podkładu muzycznego: 

nazwisko i imię uczestnika lub nazwa zespołu, kategoria, tytuł piosenki. Dopuszcza się pliki formatu 

mp3. 

 Niedopełnienie powyższych warunków może skutkować brakiem kwalifikacji do udziału      

w festiwalu. 

 Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu festiwalu lub po przesłuchaniu wykonawców 

poszczególnych kategorii w dniu 21 marca 2023 roku. Informacja na ten temat zostanie umieszczona 

wraz z harmonogramem przesłuchań na stronie internetowej PMDKiS. 



 Przesłuchania odbędą się w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu 

(Wieluń, ul. 3 Maja 29) 21 marca 2023 roku od godziny 8.00 według wcześniej ustalonego 

harmonogramu. 

 Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie internetowej PMDKiS 

najpóźniej w dniu 20.03.2023 roku. 

VI. Kryteria oceny 

 Wykonawców oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury, które będzie zwracać uwagę 

na: 

- jakość wykonania (czystość intonacyjną, dykcję, rozumienie tekstu), 

- dobór repertuaru (piosenki dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika), 

- ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość prezentacji, aktorstwo i sugestywność, dowcip                        

 i poczucie humoru). 

VII. Przepisy ogólne 
1. Za najlepsze, zdaniem jurorów wykonania przyznane będą miejsca, za które laureaci otrzymają 

statuetki. Jurorzy mogą przyznać również wyróżnienia, za które wręczone zostaną dyplomy. 

Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Werdykt Jury jest niepodważalny. 

3. Sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie prosimy konsultować z koordynatorem festiwalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału  

w XIX Międzypowiatowym Festiwalu  

Piosenki Optymistycznej i Turystycznej 

 

1. Imię i nazwisko solisty, klasa, nazwa zespołu, kategoria wiekowa  
 

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

2. Repertuar: tytuł piosenki, autor tekstu i muzyki 
 

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

3. Instytucja patronująca (nazwa, telefon) 
 

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

4. Imię i nazwisko opiekuna, e- mail, telefon 
 

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

5. Potrzeby techniczne dotyczące solistów (podkład, instrument) 

 

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

 

…………………………      ……………………………… 

         data                              czytelny podpis 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu XIX Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Optymistycznej 

i Turystycznej 

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 



 

 

Zgoda opiekuna prawnego/artystycznego/uczestnika na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury i Sportu w Wieluniu (dalej PMDKiS) w związku z organizacją XIX Międzypowiatowego 

Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej 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 

- adres email          tak/nie 

- numer telefonu         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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję: 
 

1. Administrator danych osobowych  
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. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl 
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XIX Międzypowiatowego                                      

Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej przez Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na 

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 

ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

4. Kategorie danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, wizerunek, głos, adres email i numer telefonu 

5. Odbiorcy danych osobowych  
Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł 

umowy powierzenia. 
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tzn. firmie Google i Facebook. 
- 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. 
- Facebook -  w zakresie promowania działań informacyjnych na fanpage  w ramach których dochodzi do przetwarzania 

danych osobowych. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/a dane mogą być udostępniane partnerom 

Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul 

umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy 

przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
7. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia festiwalu, wycofania zgody, a także przez okres wynikający z 

przepisów archiwalnych. 
8. Zakres przysługujących uprawnień  

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 

także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 

ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 

Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
11. Źródło pochodzenia danych 

Dane zostały przekazane bezpośrednio przez opiekuna lub instytucję patronującą. 
12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. 
13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


