XXV POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ ONLINE
ŚWIDNIK 2021
I. CEL PRZEGLĄDU
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców.
Ukazanie osiągnięć w pracy z dziećmi ich opiekunów artystycznych.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodymi wykonawcami piosenek.
Promowanie polskiej piosenki dla dzieci i młodzieży.
Kwalifikacja solistów do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, który odbędzie się w czerwcu 2021r. w Rykach.
UCZESTNICY:
Soliści w grupach wiekowych:
6-10 lat,
11-13 lat,
14-16 lat,
17-20 lat

II. ZASADY REGULAMINOWE
1. Każdy wykonawca przygotowuje 2 polskie utwory. Przesyła dwa wybrane utwory, w tym pierwszy do
prezentacji w Przeglądzie, drugi do przesłuchania przez jury na wyraźną ich prośbę.
2. Wykonawcy towarzyszyć może akompaniator lub wysokiej jakości nagranie akompaniamentu
muzycznego.
3. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom

niniejszego regulaminu, zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku
kamerą cyfrową (np. w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz przesłanie drogą
elektroniczną prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1
niniejszego regulaminu.
4. Rejestracja powinna być wykonana w pozycji poziomej, w jak najlepszej jakości (minimum
HD).
5. Zgłaszając się do przeglądu osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji przeglądu w
formie online.
6. Kompletne zgłoszenie - zarejestrowaną prezentację oraz kartę uczestnictwa należy przesłać
drogą elektroniczną do Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez stronę internetową:
https://mok.swidnik.pl/glowna/mok/aktualnosci/21-przeglad-piosenki-patriotycznej/
w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2021 r.
7. Podmiot zgłaszający musi mieć pełne prawa do wykorzystanych podkładów muzycznych i odpowiada
za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w
trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego przeglądu, a w przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko Organizatorowi, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego
tytułu.
8. Z chwilą nadesłania autorskiego podkładu muzycznego podmiot zgłaszający wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej muzyki na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia przeglądu
polach eksploatacji w ramach działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, zgodnie z Ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn.
zm.).
9. Dodatkowo promowane będą utwory nieznane, autorskie, o ciekawej harmonii i aranżacji.
10. W przypadku eliminacji gminnych soliści z gmin: Piaski, Mełgiew, Trawniki i Rybczewice są
zobowiązani wziąć w nich udział. Kwalifikacji dzieci i młodzieży - do 6 podmiotów wykonawczych - do
Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej dokonuje wówczas organizator eliminacji gminnych.
11. Placówki oświatowe w Świdniku mogą wytypować po eliminacjach szkolnych:
 3 podmioty wykonawcze – szkoły podstawowe
 2 podmioty wykonawcze - licea
 1 podmiot wykonawczy – przedszkola

12. Karty zgłoszeń nominowanych uczestników Przeglądu wraz z protokołami jury zostaną przekazane do
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
13. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator przeglądu.
TERMIN IMPREZY: 30 maja 2021 r., godz. 1600
MIEJSCE IMPREZY: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich
24, 21-040 Świdnik.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 817517619, e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą:
1) w celu przeprowadzenia przeglądu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
2) w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną
przez administratora działalnością- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
6. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową
uczestnictwa w przeglądzie.

