Regulamin
,,XVII Powiatowego Spotkania z Piosenką Wakacyjną”
14.06.2018 r. Rokitno
§1
Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt
Gminy Rokitno, Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie.
§2
,,XVII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną” odbędzie się 14
czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Gminnej Instytucji Kultury w
Rokitnie.
§3
Celem konkursu jest:
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
• promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
• rozwijanie talentów estradowych,
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§4
Spotkanie ma zasięg powiatowy. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
§5
Najlepsi wykonawcy dostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca
w następujących kategoriach:
Soliści:
I kategoria – szkoła podstawowa
II kategoria – gimnazjum
Zespoły:
I kategoria – szkoła podstawowa
II kategoria – gimnazjum
§6
1. W konkursie mogą być wykonywane piosenki z repertuaru dziecięcego i
młodzieżowego.
2. We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku

i możliwości wykonawczych uczestników.
3. Każdy uczestnik wykonuje dwie piosenki. Jeden z utworów powinien
nawiązywać do tematyki wakacji lub lata.
§7
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 11.06.2018 r.
2. Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Gminna
Instytucja Kultury w Rokitnie, Rokitno 37B, 21-504 Rokitno, drogą
elektroniczną na adres: gikrokitno@o2.pl.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko oraz wiek uczestnika oraz nazwisko opiekuna
• tytuł wykonywanych utworów
• sprzęt potrzebny do wykonania
• telefon kontaktowy do opiekuna wykonawcy
§8
Występy oceniać będzie specjalnie powołana komisja artystyczna, która oceniać
będzie – dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, dykcję, ogólne
wrażenie artystyczne.
§9
1. Podczas Spotkania uczestnicy konkursu śpiewają z półplaybacku
(podkład muzyczny) organizowany we własnym zakresie nagrany na
płycie CD lub pamięci USB.
2. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku
(podkład wraz z wokalem).
3. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub zespołu.
§ 10
1. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów i
Jury.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z ważnych
powodów.
§ 11
1. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i
ubezpieczeniem na czas Spotkania pokrywają uczestnicy lub instytucje
patronujące.
2. Organizatorzy zapewniają posiłek. W trakcie zgłoszeń prosimy o podanie
liczby osób korzystających z posiłku.

KARTA ZGŁOSZENIA
,,XVII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną”
Rokitno 14 czerwca 2018r.
imię i nazwisko uczestnika………………………………………………
wiek uczestnika / klasa/……………………………………………………
Nazwa i adres placówki/telefon placówki lub telefon rodzica/opiekuna
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………..
Tytuł piosenek
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………..

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie,
przez Administratora Danych – Wójta Gminy Rokitno z siedzibą w Urzędzie Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504
Rokitno na potrzeby XVII Powiatowego Spotkania z Piosenką Wakacyjną.
Posiada Pan/ni prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora
Pan/ni danych osobowych.
Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na
adres e-mail: inspektorochronydanych@rokitno.pl lub listownie na adres Urząd Gminy Rokitno Rokitno 39,A
21-504 Rokitno. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

……………………………………………….
data, imię i nazwisko (czytelny podpis)

