Konkurs Muzyczny w ramach projektu: „Powiatowy Festiwal Pokoju i Dobra” jest zaproszeniem
skierowanym do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w tym mieszkańców Ukrainy przebywających na
terenie powiatu zawierciańskiego. Konkurs polega na przygotowaniu piosenki na temat otaczającej nas
rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Teksty prezentowanych
piosenek powinny być reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko
przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego
człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Organizator:
Zadanie współfinansowane ze środków
Powiatu Zawierciańskiego

Cele konkursu:

- propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka;
- prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych mieszkańców powiatu
zawierciańskiego w tematyce określonej hasłem programowym
konkursu;
- propagowanie kultury muzycznej na terenie
powiatu zawierciańskiego;
- popularyzacja piosenki i jej walorów artystycznych
jak i wychowawczych;
- rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących
w otaczającym świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia.

Zasięg konkursu:

- Powiat zawierciański.

Zasady uczestnictwa:
1. Hasło konkursu: „Powiatowy Festiwal Pokoju i Dobra”.
2. Uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy w tym mieszkańcy Ukrainy przebywający na terenie powiatu
zawierciańskiego – soliści, zespoły.
3. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 28 czerwca 2022r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
4. Udział w przesłuchaniach na żywo w dniu 01.07.2022. w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie.
5. Prezentacja 1 piosenki w języku polskim.
6. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia uczestników.
7. Organizator zapewnia nagłośnienie, pianino cyfrowe.

Ocena występów

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników w pięciu kategoriach
wiekowych:
dzieci – 5 – 8 lat, dzieci – 9 – 12 lat, młodzież – 13 – 18 lat, dorośli – 19 – 49 lat, seniorzy – 50+
2. Komisja konkursowa przyzna miejsca i wyróżnienia.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Ogłoszenie wyników:
Terminarz:
1. Nadsyłanie kart zgłoszeń do dnia 28 czerwca 2022r.
2. Przesłuchania – 01.07.2022r., sala widowiskowa MOK w Porębie wg harmonogramu ustalonego przez

Organizatora.
3. 2 lipca o godzinie 16.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie, ul. Zakładowa 13
podczas finału „Powiatowego Festiwalu Pokoju i Dobra” zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody
połączone z Koncertem Laureatów.

Uwagi:

1. Uczestnicy, rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu:
- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie dla celów statutowych,
- zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz.
U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku zgłaszanego
uczestnika konkursu w formie zdjęcia analogowego i cyfrowego / nagrania audio/ nagrania video, a także
użycie wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących „Powiatowy Festiwal Pokoju i
Dobra” oraz na stronie internetowej Facebook: Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów I Inwalidów "nestor"
W Porębie www.mokporeba.pl www.umporeba.pl oraz https://zawiercie.powiat.pl/
- oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw,
- oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani o przysługującym prawie dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu,
żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Koordynator: Janina Gajek, 667 906 169
e-mail: stowarzyszenienestorporeba@gmail.com
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„NESTOR” w Porębie, 42-480 Poręba, ul. Mickiewicza 2
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania,
kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich
dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy
niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie
będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz
mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS MUZCZYNY – „POWIATOWY FESTIWAL DOBRA I POKOJU”
Po zapoznaniu się Regulaminem zgłaszam udział w Festiwalu:
Imię i nazwisko lub nazwa zespołu......................................................................................................................
Kategoria wiekowa (prosimy zaznaczyć)
dzieci – 5 – 8 lat,

dzieci – 9 – 12 lat, młodzież – 13 – 18 lat,

dorośli – 19 – 49 lat,

seniorzy – 50+

Tytuł piosenki:
1...........................................................................................................................................................................
autor muzyki................................................................................ autor tekstu....................................................
Nazwa i adres instytucji delegującej uczestnika...................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ( dotyczy wykonawców niepełnoletnich)
…..........................................................................................................................................................................
tel...................................................................................mail...............................................................................
Imię i nazwisko instruktora solisty/zespołu
…..........................................................................................................................................................................
tel...................................................................................mail...............................................................................

Miejscowość, data
….............................................

Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego
….................................................................................................

