
 

 

 
 
 

 
I Przemyski  

Dziecięcy Przegląd Piosenki Żeglarskiej  

„Mała szanta 2020” 

 

REGULAMIN 
 

 

I. ORGANIZATORZY 
 

Organizatorami Przeglądu są: 

 

1. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Róża Wiatrów”.  

2. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.  

 
 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU  
 

Zgłoszenia uczestników do dnia 3 kwietnia 2020 r.  

Przesłuchania  i koncert laureatów w dniu 16 kwietnia 2020 r.  

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, 

Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 

37-700 Przemyśl 
 

III.  CEL IMPREZY 
 

1. Popularyzacja utworów o tematyce związanej z morzem, szant, pieśni żeglarskich.  

2. Propagowanie kultury żeglarskiej wśród dzieci.  

3. Konfrontacja umiejętności wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców. 

4. Umożliwienie twórczej konfrontacji, integracji i wspólnej zabawy uczestnikom przeglądu. 

IV. UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikami Przeglądu są dzieci z przedszkoli (od 5. roku życia) oraz szkół podstawowych  

klas I-III.  

2. Prezentacje konkursowe będą odbywać się w dwóch kategoriach: 

 Soliści 

 Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 12 osób). 

 

3. W każdej z tych kategorii wykonawcy będą się prezentować w dwóch grupach wiekowych: 

- przedszkola (uczestnicy od 5. roku życia),  

- I-III klasa szkoły podstawowej.  



4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie do dwóch wykonawców niezależnie od kategorii i grupy 

wiekowej. 

5. Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór. Czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Wykonawcy mogą występować tylko w jednej kategorii.  

7. Dopuszcza się wykonanie utworów: 

a) dla solistów:  

- a capella,  

- z podkładem w wersji elektronicznej,  

- z towarzyszeniem jednego instrumentu.  

b) dla zespołów: 

- a capella,  

- z podkładem w wersji elektronicznej,  

- z towarzyszeniem instrumentów.  

 
 

V. ZASADY KWALIFIKACJI I NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  

 
 

1. Czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać mailem: 

p.pruchnicki@kultura.przemysl.pl do dnia: 16 marca 2020 r. 

2. Przeslanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Przeglądu.  

3. Wykonawcy korzystający z gotowych podkładów muzycznych proszeni są o ich przywiezienie ze 

sobą w dniu przesłuchań (16 kwietnia 2020 r.). Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji 

Imprez Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, tel.16 678 50 61, wew. 23. 

4. Uczestnictwo w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, dane osobowe 

uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, organizacji, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) 

będą przetwarzane w celach promocyjnych niniejszego Przeglądu zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2018 r. , poz. 

1000). 

 

VI. OCENA I NAGRODY 

 
 

1. Oceny prezentacji dokona powołane przez organizatorów Jury, które spośród siebie wybierze 

przewodniczącego. 

2. Jury będzie oceniać wykonawców według kryteriów i punktacji podanych w ust. 3. 

3. Podstawowe kryteria oceny i punktacja: 

 dobór repertuaru – treść i charakter utworu zgodny z założeniami regulaminu  

(od 1 do 5 pkt), 

 dobór utworów dostosowany do możliwości wykonawcy (od 1 do 5 pkt), 

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny (od 1 do 5 pkt), 

  muzykalność i warunki głosowe wykonawców (od 1 do 5 pkt).  

4. Jury przyzna pamiątkowe dyplomy każdemu uczestnikowi Przeglądu oraz nagrody rzeczowe za I, II  

i III miejsce we wszystkich kategoriach, a także pamiątkowe dyplomy dla każdej placówki.  

5. Jury ma prawo nie przyznać miejsca w określonej kategorii. 

6. Jury ma prawo przyznania wyróżnień.  

7. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna – w sytuacji spornej decydujące zdanie ma 

Przewodniczący Jury. 

mailto:p.pruchnicki@kultura.przemysl.pl


 

 

 

 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Organizatorzy zapewniają przystosowaną do występu scenę, profesjonalne nagłośnienie  

i oświetlenie, sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych oraz garderoby dla wykonawców.  

2. Uczestnicy przyjeżdżają na Przegląd na własny koszt, zapewniają sobie również ubezpieczenie na 

czas przejazdu i pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 

do udziału w I Przemyskim Dziecięcym Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej  

„Mała szanta 2020” 

UWAGA: prosimy o CZYTELNE wypełnienie karty zgłoszenia 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY) 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(KATEGORIA WIEKOWA – zgodnie z R.IV ust. 3 Regulaminu) 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(RODZAJ AKOMPANIAMENTU – zgodnie z R.IV ust. 7 Regulaminu) 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

(TYTUŁ PIOSENKI) 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 (NAZWA PLACÓWKI, NR TEL.) 

 

 

……………………………………………………………………………………... 

(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, NR TEL.) 

 

 

 

 

 

………………………    ……….……………………………………… 

              data     czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis dyrektora placówki) 
 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 

do udziału w I Przemyskim Dziecięcym Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej  

„Mała szanta 2020” 

UWAGA: prosimy o CZYTELNE wypełnienie karty zgłoszenia  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

(NAZWA ZESPOŁU) 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

(LICZBA OSÓB W ZESPOLE) 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(KATEGORIA WIEKOWA – zgodnie z R.IV ust. 3 Regulaminu) 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(SPOSÓB WYKONANIA UTWORÓW – zgodnie z R.IV ust. 7 Regulaminu) 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

(TYTUŁ PIOSENKI) 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

(NAZWA PLACÓWKI, NR TEL.) 

 

 

……………………………………………………………………………………... 

(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, NR TEL.) 

 

 

 

 

 

………………………    ……….……………………………………… 

              data     czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis dyrektora placówki) 
 
 
 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nieletniego uczestnika 

wydarzenia artystycznego 
 
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 
1) Mianem wydarzenia artystycznego w poniższym dokumencie rozumiemy: Dziecięcy Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Mała 

szanta 2020” 
2) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z siedzibą w Przemyślu, Aleje 

XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, zwanym w dalszej części ADO  
3) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ADO jest możliwy pod adresem: iod@biblioteka.przemysl.pl 
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia artystycznego, 
b) publikacji wizerunku uczestników konkursu w postaci fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas trwania 

wydarzenia artystycznego na stronie internetowej ADO, wykorzystanie ich w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych (publikacje, prasa, Internet) 

5) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu: 
a) zakończenia wydarzenia artystycznego oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. 

podatkowe, archiwalne, 
b) cofnięcia przez Panią/Pana zgody, 

6) Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych, 

7) Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia 
Administratorowi na zasadzie zleconych usług (np. obsługa prawna, obsługa IT, obsługa płatności, banki, ubezpieczyciele, organizatorzy 
imprez itp.) i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania udział uczestnika w wydarzeniu 

artystycznym będzie niemożliwy. 
 
Imię i nazwisko uczestnika  .............................................................................................................. Wiek ....................... 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu kontaktowego ...............................................        e-mail ……………………………………………………………………...... 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów wydarzenia artystycznego określonego powyżej moich danych 
osobowych oraz danych mojego podopiecznego wyłącznie na potrzeby jego organizacji zgodnie z przepisami 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. 
 
 
 
 
………………………                  ..………....………………………………………………... 
Data                               Podpis  czytelny Rodzica/ Opiekuna 
 
           TAK     NIE Wyrażam zgodę(y) na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego 
dziecka/podopiecznego w związku z udziałem w wydarzeniu artystycznym, którego organizatorem jest Przemyskie Centrum 
Kultury i Nauki ZAMEK. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas tego 
wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, wykorzystane  w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
(publikacje, Internet, w tym media społecznościowe Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. 
 
 
 
………………………                  ..………....……………………………………………………... 
Data                               Podpis czytelny Uczestnika/Rodzica/Opiekuna 

 


