
Regulamin konkursu wokalnego 
 

I. Organizator. 

Organizatorami konkursu wokalnego są:  

1. Galeria 11-stka Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 645 253 64 00 

2. Sieć Szkół Językowych Naczyńscy, ul. Sokoła 3, 42-700 Lubliniec, NIP: 575 134 56 24  

 

II. Cele. 

1. Wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek z okolic Lublińca 

2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i 

wychowawczych. 

3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, własnych 

utworów oraz sprawdzenie siebie. 

4. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. 

 

III.  Uczestnicy konkursu 

1. Adresatami konkursu są dzieci w wieku 6-12 lat 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z Lublińca i okolic 

3. Dopuszcza się udział duetów wokalnych 

 

IV. Informacje ogólne: 

1. Konkurs odbywa się w dniu 31.08.2019 r. 

2. Miejsce konkursu: Parking przed Galerią Handlową 11-stka, ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec 

3. Godziny konkursu: cz. I – od ok. 14:15, cz. II od ok. 15:30 

4. Maksymalna liczba uczestników to 15 osób 

 

V. Co zyskujesz? 

1. Zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych na scenie podczas III Giełdy Zajęć 

Pozalekcyjnych. 

2. Atrakcyjne nagrody: 

Za I miejsce- nagranie utworu autorskiego lub covera w profesjonalnym studio nagrań Akademi 

Umiejętności PasjonArt oraz voucher na kurs lekcji śpiewu z nauczycielem Akademi 

Umiejętności PasjonArt 

Przewidziane zostały również nagrody za dwa pozostałe miejsca 

 

VI. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w castingu? 

1. Wysłać e – mail ze zgłoszeniem podając swoje imię, nazwisko, nazwę utworu i wykonawcę, 

który będzie się wykonywać 

2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Organizatora konkursu należy wysłać pozostałe dane 

niezbędne do zakwalifikowania się do konkursu 

3. Uczestnik na kilka dni przed konkursem zostanie poinformowany o kolejności występu drogą 

elektroniczną przez Organizatora 

4. Każdy uczestnik zgłaszany jest przez pełnoletniego opiekuna 

5. W dniu konkursu opiekun podpisuje regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową uczestnika 

 

VII. Co należy przygotować? 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu. Długość występu nie 

może przekraczać 4 minut. 

2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym. 



3. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO lub innych nośnikach np. 

pen-drive. Płytę lub inny nośnik podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu należy 

dostarczyć w dniu występu do akustyka najpóźniej na godzinę przed występem 

4.  Nośnik musi zawierać dokładnie jeden podkład muzyczny. Po wykonaniu występu 

Uczestnikowi zostaje oddana płyta CD lub inny nośnik z przekazanym utworem 

 

 

VIII. Organizacja na miejscu. 

1. Występy na scenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora  

2. Po przybyciu, każdy uczestnik wraz z opiekunem ma obowiązek zgłosić się do organizatora 

konkursu w celu potwierdzenia występu, podpisania regulaminu i karty zgłoszeniowej oraz 

otrzymania indywidualnego numeru. Potwierdzenie przybycia oraz wydawanie naklejek z 

numerami odbywać się będzie na stanowisku Sieci Szkół Językowych Naczyńscy. 

 

IX.  Jury: 

1. Wokalistów/wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z 

doświadczonych muzyków, pedagogów i osób zawodowo zajmujących się kulturą i sztuką.  

2. Jury konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania oraz 

ogólny wyraz artystyczny. 

3. Werdykt końcowy – wyłonienie finalistów – zostanie ogłoszony przez Jury w dniu 31.08.2019 

około godz. 16:30 

 

X. Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych 

udostępnionych w ramach Konkursu są Organizatorzy Konkursu - Galeria 11-stka Sp. z o.o., ul. 

Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa  oraz Sieć Szkół Językowych Naczyńscy, ul. Sokoła 3, 

42-700 Lubliniec (dalej zwana „Administratorem”).  

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: 

imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, wiek 

uczestnika 

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 

wymagane do udziału w Konkursie.  

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.  

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-

mail biuro@11-stka.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w 

treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w 

Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail, z którego prowadzona była komunikacja z 

Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora.  

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 



podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO. 

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres roku od dnia zakończenia 

Konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności 

z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10.  Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 

XI. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

1. Martyna Witt – tel.:517 784 263 

2. Mikołaj Naczyński – tel.:575757013 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                      ____________________________ 

          (miejscowość, data)                                                          (podpis osoby opiekuna Uczestnika) 


