
REGULAMIN
XX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

„Od Przedszkola do Kargowej”
Kargowa 26 - 27.04.2022 r.

Celem festiwalu jest popularyzowanie aktywności muzycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz promocja uzdolnionych, młodych wykonawców.

I. ZASADY UCZESTNICWA

1. Festiwal odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

A  przedszkolaki oraz uczniowie klas „0” szkoły podstawowej: od 5 do 7 roku życia
(roczniki 2016-2014) 
B  uczniowie klas I–III szkoły podstawowej: od 8 do 10 roku życia 
C  uczniowie IV–VI szkoły podstawowej: od 11 do 13 roku życia

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści lub zespoły wokalne (max. 5 osób).
Każda  placówka  po  eliminacjach  środowiskowych  może  wytypować  do  udziału
w Festiwalu po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej tj. dwóch solistów
lub  solistę  i  zespół  wokalny  albo  dwa  zespoły  wokalne.  Solista  nie  może  być
wokalistą zespołu wokalnego.
W sytuacji, gdy zespół składa się z wykonawców w różnym wieku, wówczas zespół
bierze udział w kategorii wiekowej, z której jest większość wykonawców.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wytypowania  większej  ilości  uczestników
z  własnej  placówki,  takie  samo  prawo  przysługuje  instytucjom  działającym  na
obszarze gminy Kargowa.

3. Instruktor który chce zgłosić Uczestników do udziału w festiwalu jest zobowiązany
do wypełnienia i wysłania lub dostarczenia na adres organizatora:

Gminne Centrum Kultury
ul. Browarna 7

66 – 120 Kargowa
lub adres mailowy: gok@kargowa.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2022 r.: karty zgłoszenia. Obowiązko-
we jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarza-
nie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji festiwalu według obo-
wiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stro-
nie internetowej Organizatora (www.gok.kargowa.pl ),  /ZAŁĄCZNIK nr 1. – Zgoda
Instruktora/.

4. Każdy instruktor zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszenia
autora tekstu i muzyki oraz utworów. Prawdziwość danych spoczywa na wypełnia-
jącym kartę zgłoszenia.

5. Do  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  przetwarzanie
danych  wizerunkowych  przed,  w  trakcie  i  po  realizacji  festiwalu  według
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obowiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na
stronie internetowej Organizatora (www.gok.kargowa.pl ) zobowiązani są rodzice
lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika  /ZAŁĄCZNIK nr 2. – Zgoda Uczestnika/
udziela  i  wypełnia  rodzic  lub  opiekun  prawny.  Załącznik  nr  3  Instruktor
zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym.

6. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych prawidłowo.
Do  dokonania  zgłoszenia  w  prawidłowy  sposób  niezbędne  jest  dostarczenie
w  terminie  wyznaczonym  przez  organizatora  (I  pkt.3.)  kompletu  dokumentów
tj.  Prawidłowo  wypełniona  karta  zgłoszenia  wraz  z  załączonym  nagraniem
akompaniamentu (forma zapisu:  WAV lub MP3) oraz załącznikiem nr 1.  – Zgoda
Instruktora (I pkt. 3) oraz załącznikiem nr 2. – Zgodą Uczestnika (I pkt. 4).

7. W  przypadku  gdy  Instruktor  i/lub  Uczestnicy  nie  wyrażą  zgody  określonej
w I pkt. 3 i 4 tracą prawo do udziału w festiwalu.

8. Uczestnicy  Festiwalu  przygotowują  jedną  piosenkę,  którą  wykonują  przed
Radą Artystyczną.
Uczestnicy  przygotowują  utwory  o  tematyce  dziecięcej  adekwatne  do  swojej
kategorii wiekowej.
Obowiązuje  nagrany  podkład  instrumentalny,  dopuszczalny  jest  także
akompaniament instrumentu.

9. W  przypadku  braku  możliwości  odtwarzania  dostarczonego  materiału  (np.
odtwarzacz CD nie odczytuje dostarczonej płyty, plik na PenDrivie jest uszkodzony,
itp.) odpowiedzialność spoczywa na Instruktorze, który dostarcza nagranie.
Opis pliku musi zawierać:  imię i nazwisko wykonawcy lub pełną nazwę zespołu,
kategorię wiekową, tytuł piosenki.

II. KRYTERIA OCENY

Wszystkie kategorie wiekowe festiwalu ocenia się według następujących kryteriów:
1. Interpretacja  (oryginalność,  dojrzałość  artystyczna,  zrozumienie  i  przekaz

treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu).
2. Technika wokalna (intonacja, dykcja, emisja głosu).
3. Dobór  repertuaru  (wartość  artystyczna,  skala  trudności,  ciekawa  aranżacja

muzyczna, dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy).
4. Wyraz artystyczny (wykonanie, stylizacja, kontakt z publicznością).

III. RADA ARTYSTYCZNA

1. W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 członków.
2. Rada Artystyczna festiwalu przyznaje I, II oraz III miejsce w każdej kategorii wie-

kowej. W wyjątkowych przypadkach rada artystyczna może przyznać również wy-
różnienia.

3. Wszyscy  wykonawcy  otrzymują  upominki,  natomiast  wyróżnieni  przez  Radę
Artystyczną wykonawcy wezmą udział  w koncercie podczas dni miasta dnia  4
czerwca br.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

1.Festiwal odbędzie się w dniach 26-27.04.2022 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej
GCK
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w Kargowej przy ul. Browarnej 7.
Uczestnicy zobowiązani są w dniu występu zgłosić swoją obecność do pół godziny
przed rozpoczęciem przesłuchań swojej kategorii wiekowej.
Biuro Festiwalowe, które znajduje się w holu GCK w Kargowej przy ul. Browarnej 7
czynne  będzie  każdego  dnia  festiwalu  od  godziny  do  pół  godziny  przed
rozpoczęciem przesłuchań w każdej kategorii wiekowej.
Podział dni na poszczególne kategorie wiekowe oraz kolejność występów zostaną
zamieszczone na stronie www.gok.kargowa.pl do 15 kwietnia 2022 r.
O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Uczestnicy XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej” oraz
ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.

3. Informacji  dot.  festiwalu  udziela  Malwina  Naskręt tel.  699 993 125,  informacji
technicznych udziela Aleksander Wróblewicz tel. 781 791 236.

4. Odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  materialne  powstałe  w  czasie  trwania
festiwalu  lub  podczas  montażu  i  demontażu  dekoracji,  wynikłe  z  winy
występującego  Uczestnika,  pokrywane  będą  przez  danego  Uczestnika  lub
Placówkę delegującą Uczestnika.

5. Opiekun uczestnika ponosi odpowiedzialność za Uczestników podczas festiwalu.
6. Podczas trwania festiwalu Reprezentującym i Opiekunem Uczestników może być ta

sama osoba.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz przeciwpożarowych podczas .

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna  interpretacja  powyższych  przepisów,  a  także  prawo  rozstrzygania
kwestii spornych nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorom.

2. Klauzule informacyjne dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:
1) Instruktor:

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury

w Kargowej z siedziba: ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa.
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Festiwalu Pio-

senki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upraw-
nione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
e) Pani/Pan  posiada  prawo  do:  żądania  od  administratora  dostępu  do  treści

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawnie zgody przed jej cofnięciem.

f) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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g) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym w formula-
rzu zgłoszeniowym, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobo-
wiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2) Uczestnicy: 
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) in-
formujemy, iż:
a) w przypadku Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Kargowej” ad-

ministratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  jest  Gminne  Centrum
Kultury w Kargowej z siedziba: ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa.

b) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji festi-
walu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-c ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych.

c) Odbiorcami  danych osobowych  Pani/Pana dziecka  będą wyłącznie  podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres 2 lat.
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