
Sfinansowano ze środków:                                                              Organizator:

        

Regulamin II Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Muzyka lubi eko” pod patronatem
 Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia organizowanego w ramach Dni Kultury Ekologicznej

 w Gminie Psary

§ 1 Cele festiwalu
1. Propagowanie postaw ekologicznych zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza, poszerzenie wiedzy na 

temat ekologii, ochrony środowiska, ekologicznego sposobu życia.
2. Inspirowanie uczestników do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki.
3. Edukacja ekologiczna w zakresie potrzebnych działań w zakresie ochrony środowiska.

§ 2 Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, ul. Zwycięstwa 2,

42 -575 Gródków. 
2. Festiwal przeznaczony jest dla szkół podstawowych oraz instytucji kultury. 
3. Festiwal odbędzie się 20.04.2023r. w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach,

ul. Belna 1. 
4. Harmonogram festiwalu:

9.00 – 11.00 – klasy IV – VI (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród)
11.00 – 13.00 – klasy VII – VIII ( ogłoszenie wyników i rozdanie nagród)

5. Każdy uczestnik festiwalu przygotuje jedną piosenkę o tematyce ekologicznej. 
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania do dnia 17.04.2023 podkładu muzycznego na adres 

gok.psary@gmail.com .  
7. Organizator dopuszcza możliwość akompaniamentu instrumentalnego podczas występu solisty. 

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, pianino elektroniczne oraz obsługę akustyczną.
8. W festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Przesłanie karty zgłoszeniowej, zgody RODO oraz podkładu muzycznego bez linii melodycznej na adres 

gok.psary@gmail.com do 17.04.2023 r. 
2. Oceny występu uczestnika dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.
3. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody 
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny występów: intonacja, dykcja, dobór piosenki do tematu, ogólny wyraz artystyczny.
3. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 
4. Soliści zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach:

- uczniowie klas IV – VI
- uczniowie klas VII – VIII

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Uwagi końcowe
1. Wyniki  festiwalu zostaną ogłoszone w dniu, w którym zostanie przeprowadzony festiwal. 

mailto:gok.psary@gmail.com


2. Występy laureatów festiwalu będą rejestrowane oraz opublikowane na kontach w mediach 
społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary  (You Tube, Facebook, Instagram oraz Tik 
Tok).

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, ul. Zwycięstwa 2,
tel. (0-32) 267 22 59, www.gok.psary.pl , e-mail: sekretariat@gok.psary.pl

    

 

mailto:sekretariat@gok.psary.pl
http://www.gok.psary.pl/


Sfinansowano ze środków:                                                              Organizator:

        

Załącznik nr 1
       

KARTA ZGŁOSZENIA
II Festiwal Piosenki Ekologicznej „Muzyka Lubi Eko” 

pod patronatem Wójta Gminy Psary
w ramach Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary 2023r.

kartę należy wypełnić czytelnie – drukowanymi literami 

Imię i nazwisko uczestnika: …...........................................................................

Wiek: …....................................................................................

Szkoła/ instytucja kultury: 

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

Tytuł i autor piosenki:

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

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

Rodzaj podkładu/ akompaniamentu: 

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

Telefon kontaktowy uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego ...…...........................................

E-mail uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna prawnego .......................................... ............................

Miejscowość zamieszkania: ….....................................................................................................

Opiekun prowadzący: …..............................................................................................................

Telefon kontaktowy opiekuna prowadzącego ….........................................................................

E-mail opiekuna prowadzącego …..............................................................................................

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z regulaminem II Festiwalu Muzyki Ekologicznej „Muzyka lubi Eko” oraz klauzulą informacyjną 
dotyczącą ochrony danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb festiwalu.

..................................... ……………….                          ………………………………… .. ….. ………….…………………………….
(miejscowość i data )                                         (podpis uczestnika/podpis prawnego opiekuna uczestnika) 



Sfinansowano ze środków:                                                 Organizator:

        

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisana/ y oświadczam, że po zapoznaniu się z regulaminem II Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Muzyka lubi Eko” oraz klauzulą 
informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Festiwalu a także przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka oraz moich dla potrzeb festiwalu. 

.....................................                                             ……………………………………………………………….
(miejscowość i data )                       (czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych  )

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE UTWORU / DZIEŁA
Działając w imieniu mojego dziecka w związku z uczestnictwem w KONKURSIE PIOSENKI EKOLOGICZNEJ „MUZYKA LUBI EKO” 
niniejszym
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody
na nieodpłatne wykorzystanie powstałego utworu/dzieła przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w celach promocyjnych, niekomercyjnych, 
informacyjnych, edukacyjnych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 
04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Niniejsza licencja jest udzielana nieodpłatnie.

____________________________________
/data i podpis/

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Działając w imieniu mojego dziecka w związku z jego uczestnictwem w KONKURSIE PIOSENKI EKOLOGICZNEJ „MUZYKA LUBI EKO” 
niniejszym
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody
na nieodpłatne korzystanie z wizerunku mojego dziecka, który wykorzystany będzie wyłącznie w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminy Psary w szczególności poprzez zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, portalach społecznościowych, prasie czy innych kanałach GOK 
oraz instytucji współpracujących(szkoła, urząd gminy, lokalna gazeta).
Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z 
wizerunku dziecka na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 
    • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, dyskietce, cyfrowo,
    • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub sieci telefonii komórkowej, 
    • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez kanały 
wykorzystywane przez GOK Gminy Psary, 
    • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania,  nadawania za pomocą wizji i/lub fonii 
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania 
(reemitowania),
    • w przepisach określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z promocją i działalnością 
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

____________________________________
/data i podpis/

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z artykułem 13. i 14. pkt 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków, reprezentowany
przez Dyrektora GOK.

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu plastycznego „EKOLOGICZNA PISANKA”  i będą udostępniane jedynie podmiotom 
uprawnionym na mocy przepisów prawa, członkom Jury oraz Urzędowi Gminy Psary.

 Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiadają Państwo prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 na podstawie art. 13 pkt. 2 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych (sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia),
 na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 podanie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: iod@gok.psary.pl

..…………………………………………………………...............….......................................................…….....................................................
(miejscowość i data) (pieczęć instytucji delegującej) (podpis instruktora / opiekuna)
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