
Regulamin Konkursu Piosenki Turystycznej  

 

Nazwa konkursu: Konkurs Piosenki Turystycznej  

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Dubeninki w wieku od 6 do 18 lat. 

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach z siedziba przy ul. Dębowej 6 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja piosenek turystycznych; 

2. Odkrywanie i rozwijanie talentów; 

3. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze;  

4. Propagowanie radości ze śpiewania; 

5. Muzykowanie jako forma spędzania wolnego czasu. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

       1. W konkursie mogą wziąć udział jedynie soliści.  

       2. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach:  

       - W I etapie każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury  

       w Dubeninkach w terminie do 30 czerwca 2021 r.: 

 kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 regulaminu) 

 nagranie video wykonania piosenki turystycznej ( „Piosenka turystyczna”, najkrócej rzecz 

ujmując to piosenka śpiewana przez turystów przy ognisku, w górskim schronisku czy 

podczas wędrówek) w formacie MP4 z półplaybackiem  lub akompaniamentem na płycie 

DVD lub CD bądź przesłane na adres e-mail: gokdubeninki@wp.pl.   

Płyta powinna być opisana i zawierać imię i nazwisko wykonawcy, tytuł piosenki oraz nazwiska 

autorów tekstów i muzyki, jeśli takie informacje są dostępne.  

Nagrania zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców w każdej 

kategorii. 

Nagrania złej jakości, bądź gdy zajdzie podejrzenie o manipulacje, nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 

           - II etap: Prezentacja na żywo zakwalifikowanych do II etapu uczestników, ogłoszenie 

wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. na placu przy remizie OSP.  

W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

mailto:gokdubeninki@wp.pl


Ocenie podlegają uczestnicy w trzech kategoriach: 

 I kategoria – uczestnicy od 6 do 10 lat; 

 II kategoria- uczestnicy od 11 do 13 lat; 

 III kategoria – uczestnicy od 14 do 18 lat; 

W przypadku zgłoszenia się tylko jednego uczestnika w którejś z kategorii zostanie on 

przesunięty do innej kategorii, najbardziej zbliżonej wiekowo. 

  

Kryteria oceny: 

 a.  dobór repertuaru (czy repertuar mieści się w kategorii piosenka turystyczna) 0 – 5 pkt  

 b.  poziom wykonania 0- 5 pkt  

 c.  ogólny wyraz artystyczny 0-5 pkt  

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.  

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.  

Postanowienia końcowe 

 Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny i wyłoni zwycięzców  

w każdej kategorii. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia 

„Konkurs Piosenki Turystycznej” 

1. Imię i nazwisko ……………............………………......……………......................... 

2. Wiek ukończony.......................................................................................................... 

3. Numer telefonu....…………………………………………………………………… 

 

 .......................................................                           .......................................................       
           (Miejscowość, data)                                                                    (Podpis czytelny rodzica/opiekuna)    

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Jako opiekun prawny: ……………………...............……………………… wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki, w tym wizerunku w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa, prezentacji osiągnięć i prac na stronie internetowej, w materiałach 

promujących, w gablotach oraz kronikach Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach z siedzibą w 

Dubeninkach przy ul. Dębowej 6 na podstawie art. 6 pkt 1 litera a, c,  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 roku, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) w związku z udziałem w w/w  

wydarzeniu: „Konkurs Piosenki Turystycznej”. 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury                       w 

Dubeninkach ul. Dębowej 6, Linowo 3/2, Żytkiejmy ul. 1 Maja 2 jest Gminne Centrum Kultury 19-504 

Dubeninki uL. Dębowa 6, e-mail: gckdubeninki@wp.pl , tel.:87 615 83 02, fax: 87 615 85 82. 

5) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a i 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

6) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w GCK w Dubeninkach, mogą być podmioty, realizujące 

zadania na rzecz GCK w Dubeninkach na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym ustawowo 

przysługuje takie uprawnienie; 

7) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

8) Dane osobowe przetwarzane w GCK w Dubeninkach będą przechowywane jedynie  

do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie a następnie do chwili przedawnienia roszczeń  

na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego; 

9) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,  

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy: ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w GCK w Dubeninkach przysługuje prawo żądania od GCK 

dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania 

danych osobowych zgodnie  

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

11) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

12) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w GCK w Dubeninkach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy; 

13) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak 

możliwości realizacji obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych zgodnie z 

wymogami ustawowymi. 

………………………………………………… 

       (data i  czytelny podpis opiekuna prawnego) 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

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) informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury mieszczące się pod adresem: 19-504 

Dubeninki ul. Dębowa 6, oraz filiami: Linowo 3/2, oraz Żytkiejmy ul. 1Maja 2. Kontakt: e-mail 

gckdubeninki@wp.pl, tel.: 510232852, tel./fax: 87 615 85 82.  

Ponadto administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. kontakt:  gckdubeninki@wp.pl. 

2) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, są zgodnie art. 6 ust 1 pkt 

a/b/c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

- udział w imprezie kulturalno- sportowej, 

- zapewnienie możliwości korzystania z Biblioteki,  

- propagowanie wydarzeń, osiągnięć oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej realizowanej  

przez Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, 

- zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy, 

- zawarcie umowy cywilnoprawnej, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie roszczeń  

lub praw Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach; 

4) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, mogą być 

podmioty, realizujące zadania na rzecz GCK na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym 

ustawowo przysługuje takie uprawnienie; 

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach będą przechowywane jedynie 

do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie a następnie do chwili przedawnienia roszczeń na 

podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, czy Kodeksu 

Pracy; 

7) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

8) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach przysługuje 

prawo żądania od GCK dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, 

również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

9) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach zgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy; 

11) Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach na podstawie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.  

  

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

                                                                                        data i czytelny podpis 
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