
I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI 

„CO CI W DUSZY GRA”  

21.06.2021 r. 

 

REGULAMIN 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

  

1. Organizatorem Festiwalu Piosenki jest Miejski Dom Kultury w Wapienicy,  

ul Cieszyńska 398, 43-382 Bielsko-Biała. Tel: 33 818 41 48 

 

2. Cele Konkursu: 

a) Prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej. 

b) Rozwijanie zainteresowania twórczością piosenkową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

c) Wspieranie najzdolniejszych  wokalnie  uczniów  i  umożliwienie  prezentacji  ich umiejętności   

wokalnych oraz dorobku artystycznego. 

3. Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest muzyka filmowa. Dozwolony jest wybór repertuaru 

bez względu na gatunek filmowy. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Kategoria I –  7-10 lat 

Kategoria II - 11-14 lat 

Kategoria III – 15-18 lat 

Kategoria IV – 18+ 

 

W festiwalu mogą brać udział soliści, duety i zespoły (od 3 osób) 

 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80% członków zespołu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną piosenkę. Utwory muzyczne bez tekstu nie będą brane pod 

uwagę. 

2. Piosenka powinna być zaśpiewana samodzielnie (bez playbacku – dozwolony jedynie podkład 

muzyczny). 

3. Gotowe nagranie należy przesłać poprzez WeTransfer na maila: wapienica@mdk.bielsko.pl. 

4. Do filmu powinna być dołączona karta zgłoszenia, potwierdzenie przelewu za akredytację w 

wysokości 10 zł na konto: 

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 

42 1240 4142 1111 0000 4826 4349. 

 

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko, adres oraz dodać „CO CI W DUSZY GRA” 



TERMINY 

 

1. Termin na nadesłanie zgłoszenia wraz z akredytacją oraz filmem upływa dnia 13 czerwca 2021 r. 

2. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie podlegają ocenie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 czerwca 2021 r. – na stronie Miejskiego Domu Kultury w 

Wapienicy oraz na facebooku. 

 

JURY 
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie filmy nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

4. Jury oceniać będzie 

- walory muzyczne i kulturę wykonania utworu, 

- oryginalność interpretacji utworu, 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 informuję, iż 

Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniach do konkursu jest Miejski Dom 

Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Celem przetwarzania jest organizacja i 

przeprowadzenie konkursu. Dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a) oraz 

w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie uzasadnionym 

interesem jest wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu do ich wyróżnienia w 

mediach oraz stronie internetowej i profilu facebook Organizatora. W tym zakresie rodzicom / 

opiekunom prawnym przysługuje możliwość wyrażenia sprzeciwu. Sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli informacyjnej na 

stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO.W razie pytań dotyczących przetwarzania 

danych osobowym możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. 

 

 

 

 


