
Regulamin I Przeglądu Wokalnego Pieśni 
Patriotycznej - online, 2021 Mrocza 

 

REGULAMIN 

 

Organizator: 

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek kultury i Rekreacji w Mroczy 

ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza. 

Tel. 504 070 518, e-mail: konkurs@mgokir.pl 

 

❖ Urząd Miasta i Gminy Mrocza. 

 

❖ Radio Nakło. 

 

Motyw tematyczny: 

Polska pieśń patriotyczna. 

 

Kategorie wiekowe: 

1. Szkoły podstawowe – klasy I – III. 

2. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI. 

3. Szkoły podstawowe – klasy VII – VIII. 

4. Szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 

 

Termin finału: 

02.05.2021 r., (wyniki na fanpage MGOKiR Mrocza). 

 

Zasady uczestnictwa w przeglądzie: 

1. W przeglądzie mogą brać udział soliści, duety lub zespoły wokalne. 

2. Każdy uczestnik prezentuje filmik z wykonaniem dowolnie wybranej pieśni 

patriotycznej. 

3. Filmik zamieszczamy na serwisie YouTube i tytułujemy wg. następującego 

szablonu: 

Przegląd Pieśni Patriotycznej Mrocza 2021-Nazwisko i Imię-Tytuł utworu. 

mailto:konkurs@mgokir.pl


Link do filmiku wpisujemy do karty zgłoszenia na stronie www.mgokir.pl. 

4. Wymogi techniczne dotyczące filmiku: orientacja pozioma, jedno statyczne ujęcie. 

Filmik można nagrywać telefonem, kamerką internetową, tabletem lub innym 

rejestrującym urządzeniem. 

5. Wykonawca może wystąpić zarówno a capella lub z akompaniamentem. 

Dopuszczalne formy akompaniamentu: półplayback, instrument/y 

akompaniujący/e.  

6. Wszystkie prezentacje zostaną oceni Jury, powołane przez Organizatora, które 

przyzna miejsca I – III oraz wyróżnienia w każdej kategorii. 

7. Jury oceniać będzie wykonawców pod względem: 

- doboru repertuaru, 

- poziomu wykonania (interpretacja), 

- ogólnego wyrazu artystycznego. 

8. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać za pośrednictwem formularza na 

stronie www.mgokir.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2021 r. do 

godziny 23:55. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi na fanpage MGOKiR Mrocza w dniu 02.05.2021, oraz 

w Radio Nakło. 

10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

11. Radio Nakło zastrzega sobie wybór piosenek do prezentacji radiowej.  

  



Klauzula Informacyjna dotycząca RODO w MGOKiR Mrocza: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Mroczy pod adresem: ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza. 

Można w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

iod@mgokir.pl. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach I Przeglądu Wokalnego Pieśni 

Patriotycznej - online, 2021 Mrocza na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika 

Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych 

dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

podlegały profilowaniu. 

  

  



Oświadczenie uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

Udział mój/dziecka*………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

w I Przeglądzie Wokalnym Pieśni Patriotycznej - online, 2021 Mrocza oraz na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Przeglądu w celach 

promocji i przekazu informacji (imię i nazwisko, dane teleadresowe). 

 

Materiały wysłane z udziałem moim/mojego dziecka*, nieodpłatne utrwalanie oraz 

rozpowszechnianie wizerunku w celach informacji i promocji I Przeglądu Wokalnego 

Pieśni Patriotycznej - online, 2021 Mrocza na stronie internetowej MGOKiR Mrocza, 

Urzędu Gminy w Mroczy, lokalnej prasie, informatorach miejskich. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, oświadczeniem 

uczestnika oraz  regulaminem I Przeglądu Wokalnego Pieśni Patriotycznej - online, 

2021 Mrocza organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 

Mroczy dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez MGOKiR w Mroczy 

oraz warunków uczestnictwa w I Przeglądu Wokalnego Pieśni Patriotycznej - online, 

2021 Mrocza. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(Podpis własny/opiekuna prawnego*) 

 

*Wybrać właściwe 


