
                                                             REGULAMIN 
                                                      V Przeglądu piosenki 
                                                  „ŚPIEWAJĄCA JESIEŃ”

ORGANIZATOR: CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY przy współpracy z Gminą Rudna

CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki  o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.
4/ wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów i nauczyciel.

MIEJSCE I TERMIN:
Chobieński Ośrodek Kultury

Chobienia/ Gmina Rudna
woj. dolnośląskie

 14 listopada 2018r.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i 
zespoły). 
W konkursie  mogą brać udziału laureaci (zwycięzcy) poprzednich edycji przeglądu.
2/ Wykonawca (zespół, formacja) przygotowuje  2-3 utwory /wg uznania/.
3/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania następujących materiałów:
  a/ wypełnionej karty uczestnictwa,
  b/ podkład muzyczny 

na adres: Chobieński Ośrodek Kultury 
Chobienia Rynek 6, 59-305 Rudna
lub mail: chok-chobienia@wp.pl 
w terminie do 9 listopada 2018r.

4/Przegląd zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, dorośli.
5/ Uczestnik przedlądu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 
w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych /Dz.U z1997 r. nr.133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.
6/. Uczestnik przeglądu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku
swojego /dziecka zarejestrowanego podczas ww imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do 
wiadomości publicznej wyników konkursu.
7/. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom przeglądu 
przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania 
ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

JURY:
Do oceny wykonawców zostanie powołane jury, które oceniać będzie wykonawców wg następujących
kryteriów:
- umiejętności wokalne,
- dobór repertuaru,
- dykcja
- interpretacja,
- prezentacja sceniczna.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1/ Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt.
2/ Materiał zarejestrowany podczas przeglądu jest własnością organizatora.

mailto:chok-chobienia@wp.pl


3/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
4/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku 
twórczym.
5/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:
w Chobieńskim Ośrodku Kultury, tel. 76 8 439 519 / 76 8 439 509.

 Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL), dalej
RODO

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ 
wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie 
udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału 
Państwa lub dziecka w przeglądzie „Śpiewająca jesień”



Karta zgłoszeń
V Przegląd Piosenki „Śpiewająca Jesień”

organizowany przez Chobieński Ośrodek Kultury

1.Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
2Data urodzenia…………………………………………………………………
3.Adres zamieszkania …………………………………………………………...
tel. ……………………………………………………………………………..

4.Tytuły piosenek:
1. …………………………………………………………………………………

Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..

5. Rodzaj akompaniamentu podczas konkursu
 a)instrument b) podkład CD
6.Wymagania techniczne: ……………………………………………………………………
7.Dotychczasowe osiągnięcia wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz akceptuję zawarte w nim założenia i warunki
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U z1997 r. nr.133, poz.
883 z późniejszymi zmianami/.
3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku mojego/syna/córki
zarejestrowanego podczas ww imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników
konkursu.
4. Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych moich/dziecka, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

…………………...………………………………………………………
czytelny podpis zgłaszającego / rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej
RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/
konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub
dziecka w przeglądzie „Śpiewająca jesień”

                                                                   



                                                               


