
 

 

REGULAMIN X KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ „GŁOSOWISKO” 2018 

1. ORGANIZATOR  
Miejski Dom Kultury „Muflon”  
2.TERMIN 
9 listopada 2018, (piątek), godz. 10.00  
3. MIEJSCE 
SALA WIDOWISKOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „MUFLON” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra 
4.CEL KONKURSU:  
- prezentacje wartościowych i różnorodnych form piosenki polskiej, 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, 
- promowanie polskiej kultury muzycznej, 
- promowanie młodych talentów i inspirowanie do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki, 
- zaistnienie wykonawców dorosłych, mających interesującą propozycję artystyczną. 
5. ZASADY OGÓLNE  
1. Konkurs „GŁOSOWISKO” ma charakter otwarty. Może w nim brać udział młodzież ucząca się – 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli (soliści i zespoły).  
2. Wykonawców kwalifikuje się do 3 kategorii wiekowych:  

 Kategoria I: 7 – 12 lat,  

 Kategoria II: 13 – 17 lat 

 Kategoria III: 18 lat i więcej. 
3. Wykonawca przygotowuje dwa utwory śpiewane – wyłącznie w języku polskim. 
4. W przypadku ubiegłorocznych laureatów „Głosowiska” nie dopuszcza się ponownego wykonania 
piosenek nagrodzonych rok wcześniej.  
5. Szczególnie wysoko oceniane będą utwory własne.  
6. Zespół występujący na scenie może liczyć do 6 osób.  
7. Organizator zapewnia nagłośnienie, perkusję, wzmacniacz gitarowy i basowy.  
8. Zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 8 osób/zespołów w każdej kategorii wiekowej.  
6. ZASADY UDZIAŁU:  
1. Prezentacja piosenek może być wykonana z wykorzystaniem podkładu muzycznego (Half playback - 
podkład instrumentalny prezentowany jest z nagrania, a wokalista śpiewa na żywo), a capella lub 
z wykorzystaniem akompaniamentu (nie przekraczając regulaminowej liczby wykonawców określonej 
w pkt. 5. 6.) 
2. Zgłaszający powinni nadesłać na jeden z adresów  e-mail: bozena.muflon@gmail.com lub 
muflon@sobieszów.pl  (tytuł wiadomości: „Głosowisko 2018”) lub na adres pocztowy MDK „Muflon”, 
ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra:   

 wypełnioną kartę uczestnictwa; 

 oświadczenia, które w przypadku niepełnoletnich uczestników wypełnia opiekun prawny; 

 nagrania z wykonaniem zgłoszonego repertuaru - pliki wyłącznie w formacie mp3, wave lub 
CD audio (płyta).  
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II. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.  
III. Kwalifikacji do udziału w konkursie, na podstawie przesłanych nagrań demo, dokona komisja 
artystyczna, w składzie: 
 

 Anna Kosa; 

 Marcin Sweklej; 

 Piotr Sobota; 
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IV. Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu ( foto, zapisy audio, video).  
V. Organizator „Głosowiska” powołuje Jury Konkursowe w składzie: 

 Jarosław Wasik -  polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor wykonujący utwory z nurtu 
piosenki literackiej, obecnie dyrektor Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. 

 Dawid Król – absolwent Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Nauczyciel 
gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej 
Górze, gitarzysta, kompozytor, aranżer w zespole JAZZGOT QUARTET. 

 Tadeusz Rybicki - reżyser, aktor (absolwent wrocławskiej PWST), literat. Współzałożyciel teatru 
CINEMA, lider teatru Pracownia Prowincja i arteterapeutycznego Teatru Osób Uzależnionych 
„Karawana”.  

VI. Jury oceniać będzie walory głosowe (intonacja, dykcja), dobór repertuaru (utwory powinny być 
dobrane stosownie do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy), zrozumienie tekstu – interpretację, 
zachowanie sceniczne oraz w przypadku zespołu wokalnego – aranżacja głosowa (wielogłosowość).  
VII. Najlepszym wykonawcom Jury, przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy osobom wyróżnionym, jednak Jury ma prawo nie 
przyznać nagród w danej kategorii w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał 
regulaminowych kryteriów ustalonych przez organizatora.  
VIII. Osoby zakwalifikowane do udziału w X Konkursie Piosenki Polskiej „Głosowisko” zostaną 
poinformowane telefonicznie i/lub mailowo dnia 2 listopada 2018. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
I. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.  
II. Uczestnicy niepełnoletni powinni pozostawać w czasie konkursu pod opieką osoby dorosłej (rodzic 
lub opiekun upoważniony przez rodziców).  
III. Kolejność występów/przesłuchań konkursowych ustala organizator – uczestnik po rejestracji 
w biurze organizacyjnym otrzyma imienną plakietkę z numerem występu.  
IV. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MDK „Muflon”: Marcin Sweklej oraz Bożena Wiecha-
Grzech od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 pod nr tel. 75 755 37 70,  
e-mail: bozena.muflon@gmail.com ,  muflon@sobieszow.pl 
 
Adres do korespondencji:  
Miejski Dom Kultury „Muflon”  
ul. Cieplicka 172 , 58-570 Jelenia Góra  
z dopiskiem „Głosowisko 2018”  
tel.: 75 755 3770  
e-mail: muflon@sobieszow.pl 
 
Skrócony program X Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko” 2018:  
 
godz. 9.30 – przyjazd uczestników, rejestracja w biurze organizacyjnym; 
godz.10.00 – 13.00  – przesłuchania konkursowe; 
godz. 13.00 – 14.00 – przerwa na obrady jury; 
ok. godz. 14.00 - ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród; 
ok. 14.30 – jubileuszowy tort; 
ok. godz. 15.00 - mini recital Jarosława Wasika. 
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KARTA UCZESTNICTWA 
X KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ „GŁOSOWISKO” 2018 

 
I. Imię i nazwisko /nazwa zespołu ...................................................................................... 

II. Wiek ………………………………………………………… 

II. Dane do korespondencji:  

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………… 

ul. ..................................................... kod pocztowy ........................... 

miejscowość............................................  

tel............................................................  e-mail…………………………….…………….………....………….. 

nazwa i adres szkoły/placówki……………………………………………………………………………………  

III. Skład zespołu / imię nazwisko, instrument/: 

1 ....................................................................  instrument.................................................................. 

2 ....................................................................  instrument.................................................................. 

3 ....................................................................  instrument.................................................................. 

4 ....................................................................  instrument.................................................................. 

5 ....................................................................  instrument.................................................................. 

6 ....................................................................  instrument.................................................................. 

IV. Repertuar konkursowy 

1. tytuł 

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

autor........................................................ kompozytor………………………………………………………………… 

2. tytuł  

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

autor........................................................ kompozytor………………………………………………………………… 

Potrzeby techniczne: 

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

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

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

Informacja o Uczestniku dla konferansjera: 

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

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

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

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO WYKONAWCY 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko) 

 
jako pełnoprawny opiekun dziecka ……………………………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko dziecka) 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora 
danych: Miejski Dom Kultury Muflon ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra , w celu promocji 
X Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko” 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych mojego dziecka i prawie 
ich poprawiania. 
 
……………………………………                                                                                  ………………………………… 
(data)         (podpis) 
 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Pani/Pana 
dziecka, jest Miejski Dom Kultury Muflon ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra. 
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: muflon@sobieszow.pl 
Przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka, ponieważ jest to niezbędne do wykonania promocji 
X Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko”. 
Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także 
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka. 
Z uprawnień tych możesz skorzystać: 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane Pani/Pana dziecka nie będą już niezbędne do 
celów, dla których zostały zebrane przez Miejski Dom Kultury;  
• cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec 
przetwarzania danych Pani/Pana dziecka;  
• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy dane Pani/Pana  dziecka będą 
przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są 
nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana  dziecka na okres pozwalający nam 
sprawdzić prawidłowość tych danych;  
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie danych Pani/Pana  dziecka odbywa 
się na podstawie zgody lub zawartej umowy. 
 
Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Dane osobowe Pani/Pana  dziecka mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji 
publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą 
przechowywane przez okres 5 lat 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w 
przepisach RODO. 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO WYKONAWCY 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko) 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Miejski 
Dom Kultury Muflon ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra , w celu promocji X Konkursu Piosenki 
Polskiej „Głosowisko” 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych mojego dziecka i prawie 
ich poprawiania. 
 
……………………………………                                                                                  ………………………………… 
(data)         (podpis) 
 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, 
jest Miejski Dom Kultury Muflon ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra. 
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: muflon@sobieszow.pl 
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania promocji X Konkursu 
Piosenki Polskiej „Głosowisko”. 
Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także 
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Z uprawnień tych możesz skorzystać: 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez Miejski Dom Kultury;  
• cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych;  
• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą 
przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są 
nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam 
sprawdzić prawidłowość tych danych;  
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na 
podstawie zgody lub zawartej umowy. 
 
Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, 
tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane 
przez okres 5 lat 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach 
RODO. 

 


