
REGULAMIN  

II Konkursu Piosenki 

Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej  

„ZOŚKA” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem II Konkursu Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej „ZOŚKA”, 

zwanego dalej 'Konkursem', jest Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Hałcnowie z siedzibą 

w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. S.M. Szewczyk 1, zwany w dalszej części niniejszego 

regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorem'. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: 'Uczestnik') może być każda osoba zamieszkująca na stałe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zgłaszającym niepełnoletniego 

Uczestnika mogą być wyłącznie opiekunowie prawni dziecka lub instruktorzy. 

3. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 17.09.2021 do 7.11.2020 r. Do 18.10.2021 

Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia, 28.10.2021 odbędą się przesłuchania konkursowe, a także 

posiedzenie Jury, które wyłoni laureatów oraz wytypuje prezentacje do Koncertu Galowego 

zaplanowanego na 7.11.2020 na godz. 17:00.  

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  

5. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

www.mdk.bielsko.pl 

7. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym 

halcnow@mdk.bielsko.pl. Prosimy o wpisywanie w temacie „KONKURS ZOŚKA”. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Do dnia 18.10.2021 r. należy przesłać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz wszelkie zgody 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres halcnow@mdk.bielsko.pl. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują wybraną piosenkę patriotyczną, żołnierską 

lub harcerską wykorzystując do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny. 

Organizatorzy zachęcają do poszukiwania utworów wcześniej nieprezentowanych.  

3. Po otrzymaniu karty zgłoszenia konkursowego Uczestnik otrzyma potwierdzenie 

zgłoszenia do Konkursu. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z 

nieotrzymaniem przez niego wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie.  
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4. Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy - soliści, duety lub zespoły. 

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, gromady zuchowe, drużyny 

harcerskie, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne, kapele. Każdy prezentuje tylko 

jeden wybrany utwór. 

8. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń Organizatorzy dokonają podziału uczestników 

na kategorie wiekowe i według nich będą oceniani Uczestnicy. Organizator prześle kolejność 

prezentacji na wskazany mail do dnia 25.10.2021. 

9. W dniu 28.10.2021 odbędą się przesłuchania konkursowe w Domu Kultury w Hałcnowie. 

10. Jury konkursu spośród wszystkich przesłuchanych nagrań wybierze laureatów Konkursu, 

a także wyłoni prezentacje do Koncertu Galowego (wybrani Uczestnicy zostaną o tym 

poinformowani do dnia 3.11.2021). Kryteriami oceny będą: interpretacja, intonacja, walory 

wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny.  

11. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

12. Laureaci otrzymają dyplomy i statuetki oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, 

które będą wręczane podczas Koncertu Galowego. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac, a także odwołania 

konkursu, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.  

14. Koszt udziału w konkursie: 10 zł (soliści, duety, trio), 60 zł (zespoły od 4 osób). Płatność 

przelewem na konto MDK Nr konta 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 do 18.10.2021 – 

z dopiskiem „Konkurs Zośka”. 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy 

halcnow@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie pod numerem 33 816 23 28. 

4. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres lub dane kontaktowe instytucji/ 

instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców /opiekunów prawnych – 

w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie z 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 (zwanego dalej 



RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji 

konkursu i / lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak 

cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora 

konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w 

Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej zamieszczonej na stronie www. 

mdk.bielsko.pl w zakładce RODO. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w 

przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie 

treści niniejszego regulaminu, tel. 33 816 23 28. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

8. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych 

przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 

12, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach wyłącznie Państwa danych osobowych w związku z 

realizacją konkursu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: 

iod@mdk.bielsko.pl. 
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Karta zgłoszeniowa  dzieci i młodzieży  

II Konkursu Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej 

„ZOŚKA” 

Imię i nazwisko uczestnika/ Nazwa zespołu (+liczba uczestników) …....................................... 

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

Nazwa instytucji …....................................................................................................................... 

Wiek uczestnika(ów) / klasa ........................................................................................................ 

Instruktor/opiekun ….................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ….................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ….................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej …..................................................................................................... 

Tytuł i autor wykonywanej piosenki …........................................................................................ 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem II Konkursu Piosenki Patriotycznej, 

Żołnierskiej i Harcerskiej „ZOŚKA” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka oraz że 

zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.  

 TAK   NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie 

zgłoszenia przez Dom Kultury w Hałcnowie – placówkę Miejskiego Domu Kultury  

w Bielsku-Białej w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz organizacji konkursu.  

 TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego w materiałach przesłanych na potrzeby konkursu przez Miejski Dom Kultury w 

Bielsku-Białej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie  

i dotyczy umieszczania wizerunku laureatów na stronie internetowej organizatora oraz  

w mediach społecznościowych, na których organizator ma założony profil.  

 TAK   NIE    

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych 

danych osobowych mojego dziecka w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  
  

 TAK    

 

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

(data, podpis) 

 



 

 

Karta zgłoszeniowa  dla dorosłych 

II Konkursu Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej 

„ZOŚKA” 

Imię i nazwisko uczestnika/ Nazwa zespołu (+liczba uczestników) …....................................... 

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

Nazwa instytucji …....................................................................................................................... 

Wiek uczestnika(ów) ………........................................................................................................ 

Instruktor/opiekun ….................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ….................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ….................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej …..................................................................................................... 

Tytuł i autor wykonywanej piosenki …........................................................................................ 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem II Konkursu Piosenki Patriotycznej, 

Żołnierskiej i Harcerskiej „ZOŚKA” i akceptuje wszystkie jego warunki.   

 TAK   NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia 

przez Dom Kultury w Hałcnowie – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w 

celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz organizacji konkursu.  

 TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego w materiałach przesłanych na potrzeby konkursu przez Miejski Dom Kultury w 

Bielsku-Białej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie  

i dotyczy umieszczania wizerunku laureatów na stronie internetowej organizatora oraz  

w mediach społecznościowych, na których organizator ma założony profil.  

 TAK   NIE    

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych 

przeze mnie danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  
  

 TAK    

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

(data, podpis) 


