
Regulamin 

I OgólnopolskiFestiwal Piosenki „Niezapomniane przeboje"  

 

§ I 

Organizatorem festiwalu „Niezapomniane przeboje" jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Chojnie 

§ II 

Festiwal odbędzie się dnia 23.10.2019 r .w  Centrum Kultury w Chojnie (Plac Konstytucji  

3 maja).Próby mikrofonowe odbędą się od godz. 9.00.Początek festiwalu - godz. 10.30.  

 

§ III 

Celem festiwalu jest: 

1. Pokazanie możliwości wokalnych osób niepełnosprawnych  intelektualnie. 

2. Promowanie talentów wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

3. Popularyzacja śpiewania. 

4. Wzmacnianie poczucia wartości osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

5. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

6. Twórcza wymiana doświadczeń osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. 

7. Integracyjne spotkanie podopiecznych  placówek wspierających osoby niepełnosprawne 

intelektualnie. 

§ IV 

Zasady uczestnictwa: 

1. Festiwal  skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób  niepełnosprawnych intelektualnie 

(w festiwalu nie mogą brać udziału osoby w normie intelektualnej), które ukończyły 15 lat. 

2. Udział brać mogąWYŁĄCZNIE soliści. 

3. Solista prezentuje utwór samodzielnie, bez pomocy terapeuty. 

4. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim (dowolność repertuaru polskich 

twórców). 

5. Wykonawcy przygotowany utwór  prezentują z dowolnym akompaniamentem 

(akompaniator, półplayback) lub a cappella, dopuszczalne nośniki: pendriv lub płyta CD). 

6. Każda placówka może zgłosić  do 2 wykonawców. 

7. W festiwalu weźmie udział max 30 osób.Liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

8. Warunkiem uczestnictwa będzie przysłanie „Karty zgłoszenia" na załączonym formularzu. 

9. Zgłoszenia pisemne można składać do dnia 11.10.2019 r.: - w Środowiskowym Domu 

Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna, lub elektronicznie na adres: niezapomniane-

przeboje@wp.pl. 

Ocena i nagrody: 

1. Jury festiwalu przyzna I, II oraz III miejsce, wyróżnienia, oraz wyróżnienia specjalne. 

2. Jury oceniać będzie: intonację, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny. 

3. Ocenie nie będzie podlegała dykcja. 

4. Laureaci festiwalu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów  

i sponsorów. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i statuetki. 



6.Zdobywcy I, II, III  otrzymają nagrody o wartości (stosunkowo 500,00 zł, 300,00zł, 200,00 

zł). 

5. Przyznana zostanie nagroda specjalna za wyjątkową osobowość sceniczną. 

 

§V 

Sprawy organizacyjne: 

1. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

2. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. 

3. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator festiwalu - 

Monika Cholewa,  tel.604551778, 914022051, nieazapomniane-przeboje@wp.pl 

4. Do zgłoszeń należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgodę na udostępnienie wizerunku. 

5. Organizator zapewnia obiad dla uczestnika festiwalu i jednego opiekuna. Osoby 

towarzyszące, po wcześniejszym poinformowaniu,  mogą skorzystać z obiadu na własny 

koszt (ok. 18,00 zł). 

§ VI 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i prawo ostatecznej 

interpretacji powyższego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

I  OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI „Niezapomniane przeboje" 

1. Imię i uczestnika: .................................................................................................   

2. Imię i nazwisko opiekuna: ...................................................................................   

3. Instytucja delegująca: ..........................................................................................   

4. Telefon kontaktowy: .............................................................................................   

7. Tytuł piosenki  -       ............................................................................................... 

8. Potrzeby techniczne  ................................................................................................        

9. Rodzaj akompaniamentu   ......................................................................................... 

                                                                                                                                                        

             

………………..………………. 

(pieczęć instytucji delegującej) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIEWIZERUNKU ORAZ 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorzy danych: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna. 

 

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Niezapomniane melodie", w szczególności 

do: 

- sporządzenia listy uczestników, 

- kart ocen dla jury,  

-protokołu konkursu,  

-listy odbioru nagród,  

-listy laureatów 

- stworzenia plakatów, bannerów 

- napisania relacji prasowych, 

- utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, 

- produkcji materiału audiowizualnego 

- kontaktu z uczestnikami i opiekunami, 

- stworzenia informatora dla uczestników. 

 

Karty zgłoszeniowe zostaną zniszczone po zakończeniu konkursu, a dane w nich 

zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem: imion i nazwisk uczestników oraz 

miejscowości z których pochodzą (dane nadal będą dostępne nastronie internetowej festiwalu), 

imion i nazwisk laureatów oraz miejscowości z których pochodzą (dane nadal będą dostępne 

na stronie internetowej festiwalu i będą przetwarzane na potrzeby promocji kolejnych edycji 

festiwalu (np. w informatorze uczestnika w rubryce „laureaci”), adresu  

e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych edycjach 

konkursu). 

 

Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom 

przetwarzającym je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji  

z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do 

uzyskaniadanych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie 

będzie przekazywałdanych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE  

I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

1.Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

wizerunkumego i mojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie 

organizatora, w tymna obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na 

zwielokrotnianie wizerunkuwszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie,także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi  

w ramach realizacji spotkań, imprez,materiałach służących popularyzacji działań w zakresie 

edukacji kulturalnej organizatorów poprzezrozpowszechnianie wizerunku w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 

dóbrosobistych ani innych praw. 

3.Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na 

zasadachokreślonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji 

kulturalnej ŚDS iCK. 

4.Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

 

Data i czytelny podpisuczestnika/rodzica/opiekuna prawnego:  

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

 

Datai czytelny podpisinstruktora/opiekuna: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę 

nanieodpłatne przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla potrzeb 

organizacjifestiwalu zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U.  2016 r. poz. 922 ze zm.). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich 

danychsprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na 

przetwarzanie,prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia 

skargi do organunadzorczego. Zgoda będzie ważna również po rozpoczęciu obowiązywania 

RODO. 

 

Data i czytelny podpisuczestnika/rodzica/opiekuna prawnego: 

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

Data i czytelny podpis 

instruktora/opiekuna:................................................... 


