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CHEMIKA

J&B PRODUCTION

MIEJSCE FESTIWALU

PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE

20 MARCA 2019 R. POK „DOM CHEMIKA”
W PUŁAWACH OD GODZ. 9.30

KONCERT FINAŁOWY

27 MARCA 2019 R. (ŚRODA) OD GODZ. 11:00
IUNG PUŁAWY
PAŁAC CZARTORYSKICH W PUŁAWACH

REGULAMIN KONKURSU
§ 1. ZASADY
1. W konkursie udział mogą brać dzieci w wieku od 5 do 6 lat, zamieszkujące lub
uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów zerowych („0”) przy szkołach
podstawowych na terenie całego kraju.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla solistów.
3. Uczestników zgłaszają nauczyciele, instruktorzy, rodzice.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski, dwuetapowy:
 20 marca 2019r. przesłuchania wstępne w POK DOM Chemika od godziny 9.30
według kolejności otrzymanych kart zgłoszeniowych,
 27 marca 2019r. koncert finałowy. Jury w składzie: Dariusz Tokarzewski, Romuald
Lipko, Bogdan Tchórzewski, Zbigniew Śliwiński
Wybierze laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos”
Puławy 2019 i po krótkiej przerwie nastąpi wręczenie nagród.
5. Skład jury w dniu eliminacji tj. 20 marca 2019r. może różnić się od składu jury w dniu
27 marca 2019 r.
6. Organizator przewiduje przyznanie 1-szego, 2-giego. i 3-ciego miejsca oraz
wyróżnienia.
7. Uczestnicy konkursu wykonują po dwa utwory muzyczne: z repertuaru „Śpiewające
Brzdące”:
 „Lisek łakomczuszek”- obowiązkowo,
 Jeden dowolny utwór z repertuaru „Śpiewające Brzdące”.
8. Organizator zapewnia podkład muzyczny.
9. Nie ma możliwości zmiany utworu, po złożeniu karty zgłoszeniowej.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość ograniczenia prezentacji do jednego
utworu.
11. Niedopuszczalne jest, aby występ dziecka zakłócany był przez rodzica, opiekuna,
instruktora (podpowiadanie, pokazywanie układów ruchowych).
12. Organizatorzy zapewniają reklamę imprezy, podkłady profesjonalne, sprzęt
nagłaśniający, wraz z jego obsługą podczas trwania Festiwalu.
13. Przebieg konkursu w trakcie całego Festiwalu będzie uwieczniany przez Organizatora
poprzez wykonywanie zdjęć i rejestrowanie video (w tym prowadzona będzie
transmisja na żywo). Zdjęcia i filmy mogą być opublikowane na stronie internetowej
Organizatora, współorganizatorów oraz patronów medialnych i sponsorów.

14. Przebieg Festiwalu będzie transmitowany na żywo na różnych kanałach, które
organizator poda w późniejszym terminie.
15. Materiał filmowy nagrany podczas festiwalu, wykonane zdjęcia posłużą do materiałów
promocyjnych Ogólnopolski Festiwal Piosenki dziecięcej „Mały Głos” Puławy 2020.
16. Wszystkie dzieci rywalizujące w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały
Głos” otrzymają identyfikatory. Z uwagi na ochronę danych osobowych dzieci, których
rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na publikację wizerunku i filmu video
z Festiwalu otrzymają identyfikatory w kolorze zielonym, dzieci, których
rodzice/opiekunowie prawni NIE wyrazili zgody na publikację wizerunku i filmu video
z Festiwalu otrzymają identyfikatory w kolorze czerwonym.
17. Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Każdy z przyjezdnych
uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki dziecięcej „Mały Głos” Puławy 2019
we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie.
18. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
§ 2. ZGŁOSZENIA
1. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik
do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie jej do:
Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Puławach ul. Skłodowskiej 7b; 24-100 Puławy pocztą
tradycyjną lub osobiście do Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13
w Puławach lub Referenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019r.

Zgłoszenia należy dostarczyć w zaklejonej kopercie.
§ 3. NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują podziękowania dla wszystkich dzieci, dyplomy oraz nagrody
i upominki dla dzieci nagrodzonych przez Jury.
2. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody.
3. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce nagroda gwarantowana: nagranie utworu na
płycie „Śpiewające Brzdące”- Wydawnictwo Akord Śpiewające Brzdące; Poznań
4. Organizatorzy dodatkowo przewidują możliwość przyznania wyróżnień.

§ 4. JURY
1. Komisja Artystyczna w składzie: Bogdan Tchórzewski-J&B
Zbigniew Śliwiński- Dyrektor POK DOM CHEMIKA
Romuald Lipko- Romuald Lipko Band, Budka Suflera
Adam Wacławski- autor piosenek „Śpiewające
Brzdące”

pod przewodnictwem Dariusza Tokarzewskiego- zespół VOX
oceniać będzie przede wszystkim:
1)
2)
3)
4)

znajomość tekstu piosenki,
predyspozycje wokalne,
poczucie rytmu, ruch sceniczny, odwagę, ogólny wyraz artystyczny,
ubiór adekwatny do festiwalu (ubranie eleganckie, bez przebrań za kaczuszki,
księżniczki itp.).
2. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego
uznania.
3. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny
w składzie:
1) Justyna Jeżak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Puławach
2) Bogdan Tchórzewski – juror

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos”
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

”MAŁY GŁOS” 2019
PUŁAWY, 27 MARCA 2019 R.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wiek

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

……………………………..

Przedszkole lub instytucja patronująca (Nazwa, adres, nr telefonu)

Imię i nazwisko instruktora/nauczyciela

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

…………………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………..

Tytuły wykonywanych utworów i ich długość
1.

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

2.

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

Numer telefonu instruktora/nauczyciela

Adres e-mail instruktora/nauczyciela

…………………………………………………………………………..

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

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych):
1.

(wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka)

wyrażam zgodę 
nie wyrażam zgody 1
na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej, w tym na umieszczenie
imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej Organizatorów Festiwalu w postaci listy laureatów konkursu.
2.

(wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka)

wyrażam zgodę 
nie wyrażam zgody 1
na zamieszczenie przez Administratora mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas Festiwalu „Mały Głos” 2019 w dniu 27 marca 2019 r.,
na stronach internetowych Organizatorów Festiwalu w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji/wideorelacji, transmisji na żywo zarówno na kanały internetowe
jak również przez stacje telewizyjne z jego przebiegu. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów
audiowizualnych w formie elektronicznej i drukowanej, wykorzystanie do materiałów promocyjnych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos” Puławy
2020 (nagranie zwiastuna wydarzenia, plakaty reklamowe)
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną
na odwrocie niniejszej karty zgłoszeniowej: TAK  NIE 1

…………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

1.

(wypełnia instruktor/nauczyciel)

nie wyrażam zgody 1

wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej
2.

(wypełnia instruktor/nauczyciel)

wyrażam zgodę 
nie wyrażam zgody 1
na zamieszczenie przez Administratora mojego wizerunku utrwalonego podczas Festiwalu „Mały Głos” 2019 w dniu 27 marca 2018 r., na stronach internetowych
Organizatorów Festiwalu w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji/wideorelacji z jego przebiegu. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów audiowizualnych w formie elektronicznej i drukowanej, wykorzystanie do materiałów promocyjnych
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos” Puławy 2020 (nagranie zwiastuna wydarzenia, plakaty reklamowe)

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną
na odwrocie niniejszej karty zgłoszeniowej: TAK  NIE 1
…………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

1

wstaw znak X w polu  w celu zaznaczenia wybranej odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach z siedzibą przy
ul. Skłodowskiej 7b, 24-100 Puławy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Puławach można skontaktować się osobiście lub
korespondencyjnie pisząc na adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod numerem telefonu 81
458 63 09 lub 609 193 008, elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
3. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i właściwego
przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos” 2019.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom
Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom,
którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być
także instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla jakich
dane były przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przy czym konsekwencją wycofania zgody może być brak
możliwości udziału Państwa dziecka w Festiwalu.
7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze
danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

