
REGULAMIN
XXIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na „Żabią Nutę”
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

1. Organizatorzy: 
- Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, 

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 75 71 36 482, 75 71 36 483. 
- Teresa Fierkowicz – Przyjaciel Stacji Kultury.

2.Cele:
- budzenie zainteresowania muzyką;
- wspieranie osób uzdolnionych wokalnie; 
- uwrażliwienie na działanie muzyki;
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie

muzyki;
- rozwijanie talentów estradowych;
- promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej;
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

3. Zgłoszenia udziału w konkursie:
- z  uwagi  na  panującą  w  kraju  sytuację  epidemiologiczną  związaną  z  COVID-19,  tegoroczny

konkurs  odbędzie  się  z  zachowaniem  obowiązujących  zasad  sanitarnych,  w  siedzibie  Stacji
Kultury przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 13:00;

- uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat;
- uczestnicy mogą występować jako soliści bądź duety;
- w dniu Konkursu, uczestnik powinien przedstawić Organizatorowi wypełnioną i podpisaną przez

rodzica/ opiekuna prawnego kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). W
przypadku duetów, karty powinny zostać złożone przez każdego z członków;

- podkłady muzyczne wykorzystywane przez uczestników nie mogą posiadać wcześniej nagranego
wokalu.

4. Ocena zgłoszonych filmów:
- Organizator powoła Komisję Konkursową (od 3 do 5 osób), która kierując się doborem repertuaru,

warunkami  głosowymi,  interpretacją  utworu  oraz  ogólnymi  wrażeniami  artystycznymi,  wyłoni
laureatów konkursu.

5. Nagrody:
- uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej głosów Komisji Konkursowej otrzymają dyplomy i nagrody

rzeczowe;
- pozostałe osoby otrzymają dyplomy uczestnictwa;
- ze względu na różnice rozwojowe jury może wprowadzić kategorie wiekowe;
- ostateczną liczbę nagrodzonych uczestników ustalają Organizatorzy;
- liczba  nagrodzonych  osób  zostanie  opublikowana  na  profilu  Organizatora  w  mediach

społecznościowych,  oficjalnej  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  w  „Notatniku
Świeradowskim”.

6. Przetwarzanie danych osobowych:
- wzięcie  udziału  w Konkursie  jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody na wykorzystanie  danych

osobowych uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

- dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające
na jego zlecenie  w celu przeprowadzania Konkursu i  w związku z wykonywaniem postanowień
niniejszego  Regulaminu,  a  w  szczególności  w  celu  komunikacji  z  Uczestnikami,  wyłonienia
laureatów  Konkursu,  wydania  nagrody,  promocji  imprezy,  podania  do  publicznej  wiadomości
danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o



ochronie  danych osobowych z dnia  27 kwietnia  2016 r.  (RODO).  Uczestnikom i  ich  rodzicom/
opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik, rodzic/ opiekun
prawny odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod
uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

- dane,  po  ich  wykorzystaniu  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  i  wydania  nagrody,  zostaną
niezwłocznie usunięte;

- administratorem danych jest Organizator.

7. Przepisy końcowe:
- piosenki inne niż dziecięce, szkolne i młodzieżowe, turystyczne, ogniskowe nie będą oceniane przez

komisję;
- udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki Regulaminu oraz na przetwarzanie danych

osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu;
- w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego, Organizator zrealizuje konkurs w formule on-line;
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego Regulaminu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
XXIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na „Żabią Nutę”

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

Dane uczestnika konkursu: 

(imię i nazwisko uczestnika)

(data urodzenia uczestnika)

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

(numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego)

 Oświadczam,  że zapoznałam/em się z  Regulaminem i  akceptuję  zawarte  w nim postanowienia.  Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb konkursu „XXIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej na „Żabią Nutę” zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” z
siedzibą przy ul. Dworcowej 1, 59-850 Świeradów-Zdrój w Świeradowie-Zdroju; e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r . (RODO), informuję że: 
 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu promocji wydarzenia.
 Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji niniejszego konkursu.
 Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.
 Uczestnik  konkursu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi
Administratora w formie pisemnej.

 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ido@swieradowzdroj.pl. 
 Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  w  materiałach  audio-wizualnych,  kanale  YouTube  i  mediach

społecznościowych z konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późn. zm.).

                 (miejscowość, data)                                     

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)


