
  

 

Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

zaprasza dzieci oraz młodzież 

do udziału 

w Internetowym konkursie wokalnym 

z cyklu #nienudzimisie  

„Piosenki Jacka Cygana” 

 
I. Organizator: 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała 

 

tel.  33 816 34 57 lub 509 850 057 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

II. Cel konkursu:  

Konkurs ma na celu dzielenie się poprzez muzykę i śpiew pomysłami na twórcze spędzanie czasu 

w domu w okresie, kiedy zajęcia w szkole są zawieszone. Pragniemy dzieci i młodzież uzdolnioną 

wokalnie zainteresować i zachęcić do poznania bogatej twórczości JACKA CYGANA – autora 

tekstów i piosenek, poety i niezwykłej osobowości. Ponadto, jest to okazja do kształtowania 

wyobraźni młodych twórców, rozwijania kreatywności, uzdolnień muzycznych i wokalnych oraz 

wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.  

 

III. Uczestnicy 

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz żywieckiego. 

Nagrania będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

a. I – III klasa szkoły podstawowej 

b. IV - VI klasa szkoły podstawowej 

c. VII – VIII klasy szkoły podstawowej 

d. szkoły ponadpodstawowe 

 

IV. Warunki udziału: 

1. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę (w języku polskim), której autorem tekstu jest Jacek 

Cygan. 



  

 

2. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, jedną osobą akompaniującą, 

podkładem muzycznym (półplaybackiem) lub a’capella. 

3. Konkurs jest konkursem internetowym i polega na  wykonaniu jednego utworu Jacka Cygana 

i wysłaniu go w formie nagrania audio lub video. 

4. Nagrania należy wysłać na adres: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl lub za pośrednictwem 

facebookowej strony organizatora: facebook.com/domkulturymikuszowice 

5. Nazwa nagrania powinna zawierać wyłącznie nazwisko autora pracy. Natomiast w treści maila 

należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek (data urodzenia), klasa 

(w celu zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej kategorii), adres, e-mail, imiona 

i nazwiska rodziców/opiekunów, nr telefonu do rodziców. Ponadto prosimy o podanie tytułu 

oraz autora muzyki wykonywanego utworu.  

W temacie wiadomości należy wpisać #nienudzimisie konkurs wokalny.  

Bez w/w danych nagrania nie będą oceniane! 

6. Przyjmowane są tylko zgłoszenia indywidualne. Uczestnik nie może reprezentować szkoły 

lub innej placówki oświatowej, czy kulturalnej. 

 

V. Ostateczny termin nadsyłania nagrań:  6 maja 2020 r. 

VI. Jury konkursu oceniać będzie dobór repertuaru, intonację, emisję głosu, dykcję, interpretację, 

pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny. 

VI. Jury przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej. Przewidziane są również wyróżnienia 

i dyplomy za udział w konkursie. 

VII. Zgłoszenie nagrań do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu. 

VIII. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji przesłanych nagrań na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących 

koncertowi laureatów, lokalnych mediach oraz na profilu facebookowym oraz instagramie 

organizatora. 

IX. Nadesłanie nagrań jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

X. Rozdanie nagród i dyplomów oraz koncert laureatów odbędzie się w Domu Kultury 

w Mikuszowicach Krakowskich w czasie, kiedy przywrócona zostanie możliwość organizowania 

tego typu wydarzeń.  

XI. Podczas nagrania należy zadbać o odpowiednią jakość podkładu muzycznego, gdyż laureaci 

konkursu zobowiązani są do wystąpienia na żywo podczas Koncertu Laureatów w Domu Kultury 

w Mikuszowicach Krakowskich. Organizator zapewnia pianino, nagłośnienie oraz obsługę 

akustyczną podczas koncertu. 
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Postanowienia końcowe:  

 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

2. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, wiek (data 

urodzenia), klasa, adres, imię i nazwisko rodziców/opiekunów, nr telefonu do rodziców 

wizerunek uczestników i osób towarzyszących zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) 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 (zwanego dalej 

RODO). Świadome wysłanie maila z informacjami wymaganymi niniejszym regulaminem jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i chęcią wzięcia udziału 

w konkursie.  

3. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

b) publikacji imienia i nazwiska osób nagrodzonych na stronach internetowych, Instagramie 

i Facebooku Organizatora, 

c)  promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii (strony 

internetowe, facebook, instagram), 

d) kontaktu telefonicznego bądź mailowego z uczestnikami konkursu lub ich opiekunami 

prawnymi. 

4. Organizator informuje także, że podczas konkursu będzie prowadzona rejestracja fotograficzna 

/filmowa /audio wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego 

Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek nie będzie 

wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia.  

W przypadku, kiedy uczestnik lub osoba towarzysząca uczestnikowi w nagraniu (w przypadku 

dziecka - opiekun prawny) nie wyraża zgody na wykorzystanie jego wizerunku na przesłanych 

nagraniach w mediach społecznościowych i na stronie www. Organizatora, proszony jest 

o przesłanie w informacji mailowej – „brak zgody na wizerunek”. 
 

5. W przypadku przetwarzania wizerunku w inny sposób niż określony w pkt 3, Organizator uzyskuje 

zgodę osób zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO. 

 
6. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, 

ul. 1 Maja 12, 43 - 300 Bielsko -Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 
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7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

 

8. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację 

konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury oraz innym podmiotom upoważnionym 

na mocy przepisów prawa. 

 
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, 

że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, 

fiskalne. Wówczas czas ten nie może być dłuższy niż 5 lat.  

 

10. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych 

danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, 

że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

 

11.  Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

12.  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

13.  Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą 

się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 

Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, zakładka RODO. 

 

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

niniejszego regulaminu,  tel. 33 816 34 57 lub 509850057. 
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