
XX POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

DAMASŁAWEK 2023 
Eliminacje do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorem imprezy jest: 

Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku 

2. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie 

muzyczne poprzez zabawę, prezentację umiejętności artystycznych 

przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję 

młodych wykonawców. 

3. Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w czterech etapach: 

eliminacje gminne, eliminacje powiatowe, eliminacje rejonowe, finał 

wojewódzki 

4. Uczestnikiem konkursu  może zostać każde urodzone w okresie od 2017 

do 2020 roku, które przygotuje  jedną piosenkę w języku polskim, z 

repertuaru dziecięcego o czasie trwania nie dłuższym  niż 4 minuty oraz 

zostanie zgłoszone do udziału w konkursie poprzez wypełnienie ankiety 

internetowej wraz  z  plikiem muzycznym (podkładem)  lub przesłanie 

skanu wypisanej karty zgłoszeniowej wraz z plikiem muzycznym  na adres 

konkursygokdek@gmail.com  lub wypisanej karty do siedziby 

organizatora. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  09.05.2022r. 

Internetowa ankieta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem: Zgłoszenie 

uczestnika 

5. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału  na kategorie wiekowe. 

Przedszkole typuje max 3 solistów. 

6. Podany w zgłoszeniu repertuar uznawany jest za propozycję ostateczną i 

nie może być zmieniony w przypadku przejścia uczestnika do następnego 

etapu. 

7. Dopuszcza się występy solowe, z towarzyszeniem chórku lub zespołu 

tanecznego itp. (maksymalnie 3 osoby towarzyszące). Ocena jury dotyczyć 

będzie jednak wyłącznie solisty, z uwzględnieniem takich kryteriów jak:  

 dobór repertuaru (w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości 

wykonawczych wg parametrów – rozpiętość i usytuowanie melodii w skali 

oraz struktura rytmiczna i interwałowa piosenki),  

 estetyka wykonania (w szczególności precyzja intonacji i poprawność 

artykulacji tekstu), 

 ogólny wyraz artystyczny (muzykalność i naturalność wykonania). 

8. Uczestnik może śpiewać z akompaniamentem instrumentu/instrumentów 

muzycznych (maksymalnie 3 osoby w zespole) lub z półplaybackiem 

(podkładem muzycznym) przygotowanym techniką cyfrową), który należy 

dołączyć w internetowej ankiecie zgłoszeniowej lub przesłać 

organizatorowi na e-mail: konkursygokdek@gmail.com.  Organizatorzy 

nie zapewniają instrumentów muzycznych. 

9. Skład komisji konkursowej ustala organizator . Komisja eliminacji 

powiatowych kwalifikuje do udziału w finale rejonowym pięciu 

uczestników. Werdykt Jury jest ostateczny. Podczas  Festiwalu w 

Damasławku zostanie wyłoniona „ Złota piątka”. 

10. Fundatorzy nagród: GOK Damasławek, GOK „Sokół” Czerwonak i 

„Wągrowiecki Region News”.  

11. Organizator  nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia 

Uczestników Festiwalu. 

12. Eliminacje powiatowe odbędą się dnia 16 maja 2023r. o godz.: 9.30  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku ul. Żnińska 9.  

13. Eliminacje rejonowe odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Trzciance  24.05.2023, afinał  wojewódzki odbędzie się 4 czerwca 2023 

w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach w godzinach 10:00 - 

14:00 .  
14. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

 
 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DAMASŁAWKU 

UL. ŻNIŃSKA 9, 62-110 DAMASŁAWEK 

Tel. 67 26 13 090 

konkursygokdek@gmail.com, gok@damaslawek.pl  gokinstruktor@damaslawek.pl    

www.damaslawek.pl/ , www.facebook.com/GOK.Damaslawek   
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w 

celach prowadzonej dokumentacji  działań kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w 

Damasławku zgodnie ze Statutem. 

 

……………………………….. 

      (data, podpis) 

 

 

 
Informujemy, że w naszej placówce Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Mendyk 
Adres poczty elektronicznej: iod@drmendyk.pl 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 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), publ. 
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku ( ul. Żnińska 9, 
62-110 Damasławek, telefon kontaktowy: 67 26 13 090). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@drmendyk.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 
także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia 
umowy. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

________________________ 

podpis   
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XX POWIATOWY  FESTIWAL 
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KARTA UCZESTNIKA/solisty 

(prosimy wypełniać drukowanymi literami) 

 

 

 

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

 

2.Wiek…………………………………………………………………... 

 

3.Przedszkole/adres, tel .………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

 

4.Repertuar /tytuł…………………………………………………………... 

 Autor tekstu …………………………………………………….. 

 Autor MUZYKI…………………………………………………. 

 Wymagania techniczne …. ……………………………………... 

 

5.Imię i nazwisko osób towarzyszących /3 osoby max / 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………... 

 

6. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………. 

                       data, imię i nazwisko( czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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