ORGANIZATOR:
Brzozowski Dom Kultury
ul. Armii Krajowej 3
36-200 Brzozów
tel./fax 13 43 419 38 w godz. od 9:00 do 16:00
kom. 509 027 876 w godz. od 15:00 do 20:00
od poniedziałku do piątku

dkbrzozow@gmail.com
Konkurs wokalny "Domowe

śpiewanie" jest przeznaczony dla dzieci klas od IV do VI,

oraz dla osób dorosłych w wieku od 20 lat w górę.
Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych dzieci oraz zaktywizowanie dorosłych w
kierunku artystycznym.

1. Cel Konkursu.
- poznanie ciekawych wykonawców i sposobów interpretacji piosenek
- popularyzacja śpiewu jako formy aktywności muzycznej
- rozwijanie zainteresowań twórczych.
- odkrywanie młodych talentów wokalnych i rozwijanie zdolności muzycznych dla dorosłych

2. Warunki uczestnictwa.
- w konkursie może wziąć udział uczennica lub uczeń kl. IV,V i VI Szkoły Podstawowej,
oraz panie i panowie powyżej 20 roku życie z powiatu brzozowskiego.
- dopuszcza się również udział duetów wokalnych lub instrumentalno-wokalnych (np. Rodzic z
dzieckiem lub dziadkowie z wnuczkami).
- Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie.
- Uczestnik wysyła film z piosenką nagraną telefonem, aparatem lub kamerą, podaje również imię i
nazwisko i numer telefoniczny.
- Piosenka powinna być wykonana z podkładem lub innym akompaniamentem instrumentalnym - w
wyjątkowych wypadkach może być wykonanie "a capella"( bez podkładu).

3. Plik z wykonywaną piosenką należy przesłać na adres: zygi.podulka@interia.pl
Termin wysłania filmu do 13 czerwca 2020 r.
Zachęcamy do przesyłania plików za pośrednictwem platformy WeTransfer
4. Kategorie wiekowe
- I kategoria ( klasy IV do VI, Sz.P. )

- II kategoria ( dorośli powyżej 20 r. ż.).
- III kategoria ( duety mieszane).

5. Organizacja konkursu
- Komisja konkursowa, którą powoła organizator ( min. 3 osoby) oceni prezentacje i wyłoni po trzy
najlepsze wykonania piosenek z każdej kategorii.
- Komisja Jury oceniać będzie: emisję i artykulację, interpretację oraz dobór repertuaru.
- Wyniki konkursu będą podane na stronie Brzozowskiego Domu Kultury do 16 czerwca b.r.

6. Repertuar do wyboru.
Prosimy o wybór głównie piosenek polskich, ale dopuszczamy również piosenkę obcojęzyczną.

7. Akompaniament.
Bardzo dużo podkładów jest dostępnych w sieci internetowej, jeżeli jednak nie będzie podkładu do
wybranej piosenki, pomocą służą instruktorzy BDK (kontakt podany na początku tekstu).
Piosenkę można zaśpiewać również z akompaniamentem nagranym na gitarze, instrumencie
klawiszowym lub innym instrumencie harmonicznym.
Jeżeli na filmie będzie prezentowana piosenka solisty z akompaniatorem, który również śpiewa,
prezentacja będzie oceniana jako duet.

8. Laureaci poszczególnych kategorii, będą mieć możliwość dokonania profesjonalnego
nagrania piosenki i umieszczenia jej na stronie internetowej BDK.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
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, zwanym dalej RODO,
Brzozowski Dom Kultury informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzozowski Dom Kultury z siedzibą
w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Koczara-Wilusz, kontakt do IOD:
ioddkbrzozow@gmail.com
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie "Domowe śpiewanie".
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Brzozowskiego Domu Kultury obsługujący
konkurs.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez
okres wymagany przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie
„Domowe śpiewanie”.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Proszę o zaznaczenie w poniższej tabeli TAK lub NIE /można usunąć niepotrzebne w Microsoft Word/ a następnie o wysłanie
zeskanowanej całej strony KLAUZULA INFORMACYJNA na adres e-mail: dkbrzozow@gmail.com

TAK / NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie "Domowe
śpiewanie, organizowanym przez Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój
wizerunek, zarejestrowanych podczas konkursu "Domowe śpiewanie" organizowanego przez Brzozowski
TAK / NIE

Dom Kultury w celu ich powielania i wykorzystania w materiałach informacyjnych, reklamowych i
sprawozdawczych Administratora oraz podmiotów z nim powiązanych, w tym w prasie, na stronie
internetowej, serwisie internetowym YouTube oraz portalach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych w prasie, serwisie internetowym YouTube, na
TAK / NIE

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Administratora oraz podmiotów z nim
powiązanych w celach związanych z moim uczestnictwem w konkursie "Domowe śpiewanie".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Brzozowskiego
Domu Kultury w Brzozowie.
Za osoby poniżej 16-go roku życia podpis składa rodzic

..................................................................

.....................................................

Miejscowość, dnia

Podpis czytelny

