
KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ W LELOWIE 

I. ORGANIZATORZY 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie 

II. CELE KONKURSU 

Propagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” 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. 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 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 20 sierpnia 2020 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK. 

4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. w sali widowiskowej GOK w Lelowie. 

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

6. Występ laureatów konkursu odbędzie się podczas prezentacji efektu końcowego jakim będzie występ 

uczestników warsztatów muzycznych i tanecznych- rejestracja oraz udostępnienie nagrania w internecie.. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury”. 

 

 

 

 

 



 

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) 



 

 

Lelów, dnia......................... roku. 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

      Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich/ mojego dziecka* imię i nazwisko……………………………………………… przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Lelowie, reprezentowany przez dyrektora Panią Ewę Molenda dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie  zgodnie z  

art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. 

       

 

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikację wizerunku mojego/ mojego dziecka*                                                                                      

imię i nazwisko…………………………………. przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie w celach promocyjnych zgodnie z art. 6 

ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Wyrażenie zgody 

jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas imprezy/ konkursu/ spotkania mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się 

niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lelowie oraz Gminę Lelów, z tytułu wykorzystywania wizerunku/ głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w 

oświadczeniu. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia 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)  

–  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora GOK – Panią Ewę Molenda z siedzibą 42-235 

Lelów, ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres GOK w Lelowie lub mailowo: goklelow@gmail.com 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska  

e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, zawieraniem 

umów etc.) i innych obowiązków prawnych - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017, poz. 

862 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 a) b)  c) RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania  (art.16 RODO), usunięcia (art.17 

RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych 

podejmowanych przez Administratora.  

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 


