
PRZEGLĄD PIOSENKI WIOSENNEJ

Dom Kultury zachęca dzieci  i młodzież do prezentacji swoich umiejętności wokalnych. Główną ideą Przeglądu 

Piosenki Wiosennej jest popularyzacja piosenek o tematyce świątecznej i wiosennej wywodzących się zarówno z folkloru 

jak i kultury popularnej. 

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a.
2. Miejsce i czas prezentacji: kęcki Rynek, 14.04.2019 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.04.2019r.

II. Cele Przeglądu
1. Upowszechnienie folkloru i tradycji ludowej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności popularyzacja 
piosenek o tematyce wiosennej i świątecznej.
2. Promocja pracy i osiągnięć przedszkoli i szkół w dziedzinie muzyki oraz wymiana pomysłów i doświadczeń 
w zakresie pracy z dziećmi.
3.  Aktywizacja dzieci i młodzieży i integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych.
5. Włączenie się w organizację Jarmarku Wielkanocnego.

III. Założenia programowe
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i przedszkoli.
2. Uczestnikiem Przeglądu może być klasa bądź grupa tworząca zespół wokalny.
3. Każdy zespół prosimy o przygotowanie dwóch piosenek o tematyce świątecznej lub wiosennej.
4. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
5. Organizator zapewnia sprzęt do prezentacji (nagłośnienie) wraz z obsługą techniczną. Zapotrzebowanie 
techniczne należy wpisać do Karty Zgłoszeniowej.

IV. Przebieg Przeglądu
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Przeglądzie jest wypełnienie przez Zespół Karty Zgłoszeniowej. 
Karty dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.domkultury.kety.pl 
3. Karty Zgłoszeniowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników do maila na adres: 
animator@domkultury.kety.pl, wraz z podkładem muzycznym w pliku mp3, lub dostarczyć do Domu Kultury w 
Kętach (pok. nr 4).
4. Termin zgłoszenia upływa 03.04.2019r.
5. Prezentacje konkursowe odbędą się 14.04.2019 r. od godz. 13:00 na kęckim Rynku podczas Jarmarku 
Wielkanocnego.
6. Każda grupa otrzyma dyplom za uczestnictwo oraz drobne upominki.
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V. Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie Karty Zgłoszeniowej oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na 
potrzeby promocji konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
b) udzieleniem nieodpłatnie praw do rejestracji fotograficznej i filmowej oraz publikacji wizerunków w 
materiałach promocyjnych relacjonujących przebieg Przeglądu i Jarmarku
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w 
regulaminie.
4. Dodatkowe informacje uzyskać można w Dziale Programowo-Animacyjnym DK:
 tel. 33/844 86 76 – koordynator: Dorota Wojewodzic.

INFORMACJA NA TEMAT PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki Wigury 2A, 

32-650 Kęty.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 
iodo@domkutury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom 
Kultury w Kętach określonych przepisami prawa oraz na podstawie zgody.

4. Dane będą przekazywane innym podmiotom (gazecie Kęczanin, info Kęty, oświęcimskie24, beskidzka24, fakty 
Oświęcim,mamnewsa.pl, bbfan.pl, witkowice.com, FB organizatora) oraz podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
o dostępu do treści swoich danych osobowych,
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
o usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody,
o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych jest kwestionowana,
o przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody,
             a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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