
KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ W LELOWIE 

I. ORGANIZATORZY 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie 

II. CELE KONKURSU 

Propagowanie i popularyzowanie „Święta Ciulimu- Czulentu” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich 

oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. 

Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i 

tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i 

tradycją żydowską. 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10- 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego. 

2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego „Chmielnikers” lub innego 

dowolnego zespołu klezmerskiego. Teksty piosenek oraz podkłady muzyczne do utworów zespołu 

„Chmielnikers” są dostępne na stronie www.goklelow.pl. Przewiduje się również własną aranżację podkładu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem, osobiście lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 

31, 42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 16 lipca 2018 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do 

GOK. 

4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. od godziny 10.00 w sali widowiskowej GOK w 

Lelowie. 

5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun 

6. Koncert laureatów odbędzie się 19 sierpnia 2018 r. podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI 

Święta Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur. 

IV. OCENA 

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów: 

- techniczny poziom wykonania utworu, 

- właściwy dobór piosenki, 

- interpretację utworu, 

- prezentację sceniczną.  

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Komisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom. Laureaci wytypowani przez jury konkursu 

wystąpią podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święta Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania 

Kultur w dniu 19 sierpnia 2018r.  

 

 

 

 

 

http://www.goklelow.pl/


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia 

półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno- regulaminowych uczestnicy zostaną 

poinformowani pisemnie lub telefonicznie. 

2) Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel). 

3) Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca. 

4) Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów. 

5) Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego 

uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej). 

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów 

dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie 

będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia. 

8) Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9) Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ W LELOWIE 

Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić kolorem niebieskim i pismem drukowanym 

           
 

DANE UCZESTNIKA 

 

Nazwisko: …………………………………………………. 

 

Imię: ……………………………………………………….. 

 

Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok): …………………… 

 

Adres 

zamieszkania: ……………………………………………… 

 

Gmina: …………………………………………………….. 

 

Powiat: …………………………………………………….. 

 

Województwo: …………………………………………….. 

 

Nr telefonu (podać w przypadku uczestnika pełnoletniego): 

 

 

 ………………………………………………... 

 

E-mail (podać w przypadku uczestnika pełnoletniego): 

 

 

 …………………………………………………….. 

 

 

DANE OPIEKUNA (wypełnić w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 

Nazwisko: …………………………………………………. 

 

Imię: ……………………………………………………….. 

 

Adres 

zamieszkania: ……………………………………………… 

 

Gmina: …………………………………………………….. 

 

Powiat: …………………………………………………….. 

 

Województwo: …………………………………………….. 

 

Nr telefonu: ………………………………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………... 

 

 

 

 



DANE PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ 

 

Nazwa placówki delegującej, (jeśli występuje): ………… 

 

Adres: ……………………………………………………… 

 

Gmina: ……………………………………………………… 

 

Powiat: ……………………………………………………… 

 

Województwo: ……………………………………………… 

 

Nr telefonu: …………………………………………………. 

 

E-mail: ………………………………………………………. 

 

 

TYTUŁY WYKONYWANYCH UTWORÓW 

 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Krótka informacja o soliście 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………    

 

 

 

         …………………………                                                 …………………………                                       

          Podpis pełnoletniego                         podpis                                          

              uczestnika                             (placówki delegującej, opiekuna lub rodzica) 



 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (1) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie dla potrzeb niezbędnych do 

zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Piosenki Żydowskiej, którego laureaci zaprezentują się 19.08.2018 r. w Lelowie podczas 

Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc wziąć udziału w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

 

......................................................................... 
Data 

 

......................................................................... 
Czytelny podpis uczestnika* 

 
 

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lelowie (42-235) przy ul. Szczekocińska 31. Dane podawane są dobrowolnie, 

a ich przetwarzanie odbywa się w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Piosenki Żydowskiej, którego finał odbędzie się 19.08.2018 r. w 

Lelowie podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur. Osoby, których dane dotyczą, mogą 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem 

praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:  

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia organizacji Przeglądu jest nim 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Gminny 

Ośrodek Kultury z siedzibą w Lelowie (42-235) przy ul. Szczekocińskiej 31 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 880, z póź. zm.).  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji Konkursu Piosenki Żydowskiej, 

którego laureaci zaprezentują się 19.08.2018 r. w Lelowie podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- 

Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur, są przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, mogą zostać umieszczone w 

serwisach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie (www.goklelow.pl oraz portalu społecznościowym FB) wykorzystane w 

materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych 

z tym Konkursem, w szczególności Starostwo powiatowe w Częstochowie oraz Gminę Lelów. 

 

 

......................................................................... 
Data 

 

......................................................................... 
Czytelny podpis uczestnika* 

 

 

 

 

(1) Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w Przeglądzie 

* Czytelny podpis uczestnika. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny 

uczestnika. 

http://www.goklelow.pl/

