
REGULAMIN ELIMINACJI POWIATOWYCH 

Do XXIV WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW CZERWONAK 2019 

 
1. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne 

poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, 

rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję młodych wykonawców. 

2.  Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w czterech etapach: eliminacje 

gminne, eliminacje powiatowe/miejskie (miasta na prawach powiatu 

grodzkiego),eliminacje rejonowe i finał wojewódzki. 

3. Organizatorem finału Wojewódzkiego Festiwalu i koordynatorem całego 

przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.  

4. Organizatorem eliminacji powiatowych Powiatu Poznańskiego jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. 

Eliminacje odbędą się 10 maja br. o godz. 10.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie (hala MG SPORT I NIERUCHOMOŚCI, I 

piętro).  

5. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko urodzone nie wcześniej niż w 2012 

roku, które przygotuje jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru 

przeznaczonego do śpiewania przez dzieci, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 

minuty oraz zostanie zgłoszone do udziału w konkursie poprzez dostarczenie 

organizatorom Karty Uczestnika. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na 

kategorie wiekowe i jest przeznaczony wyłącznie dla solistów. 

6. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na wypełnionych oryginalnych bądź kserokopii 

Kartach Uczestnika, które można pobrać od organizatora lub ze strony www.gok-sokol.pl  

7. Podany w karcie uczestnika repertuar uznawany jest za propozycję ostateczną i nie 

może być zmieniany w przypadku przejścia Uczestnika do następnego etapu. 

8. Uczestnik może śpiewać z akompaniamentem instrumentu muzycznego lub z 

półplaybackiem, przygotowanym techniką cyfrową jako plik w formacie mp3 

(możliwie najwyższej jakości 256 lub 320 kbps) z imieniem i nazwiskiem Uczestnika 

oraz tytułem piosenki w nazwie pliku, na opisanym i sprawdzonym nośniku typu 

pendrive (USB flasch drive) , który należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy. 

Plik z podkładem muzycznym powinien być jedynym plikiem na nośniku. Organizatorzy 

nie zapewniają instrumentów muzycznych. 

9. Dopuszcza się półplaybacki z wgranymi chórkami lub/ i linią melodyczną z tym 

zastrzeżeniem, że jeśli ich obecność będzie wpływać na czytelność prezentacji, może to 

wpłynąć na odbiór i ocenę Uczestnika przez komisję konkursową. 

10. Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny - maksymalnie 3 osoby. 

11. Ocena Jury dotyczyć będzie wyłącznie uczestnika, z uwzględnieniem takich 

kryteriów jak: 

- dobór repertuaru (w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości 

wykonawczych wg parametrów – rozpiętość i usytuowanie melodii w skali oraz 

struktura rytmiczna i interwałowa piosenki), 

- estetyka wykonania (w szczególności precyzja intonacji i poprawność artykulacji 

tekstu), 

- ogólny wyraz artystyczny (muzykalność i naturalność wykonania). 

      12.    Jury wyłoni w czasie eliminacji powiatowych pięć osób, które będą reprezentować  Powiat     

               Poznański  na eliminacjach rejonowych w Obornikach Wlkp. 

http://www.gok-sokol.pl/
http://www.gok-sokol.pl/


13. Wypełnione i podpisane przez rodziców Karty Uczestnika należy przesłać pod adres 

naszego ośrodka pocztą tradycyjną lub mailem dom.kultury@murowana-goslina.pl (scan) w 

terminie do 8 maja br. 

14. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymają pamiątkowe dyplomy, a  nominowani 

i wyróżnieni nagrody rzeczowe. 

15. Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. 

Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych 

osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl lub 

listownie pod podanym powyżej adresem. Dane przetwarzane będą w związku z 

uczestnictwem w organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

eliminacjach powiatowych, na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

Okres przetwarzania danych nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku 
kalendarzowego następującego po dniu zakończenia konkursu. Odbiorcami danych będą 
wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług 
zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom świadczących usługi 
nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki 
biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich 
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zapisania na organizowane eliminacje 
powiatowe. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o 
ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

organizator eliminacji powiatowych po konsultacji z organizatorem dalszego etapu. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji 

konkursowych oraz ich obróbki, powielania i rozpowszechniania w celach promocyjnych. 

18. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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