
Regulamin 
XII GMINNY KONKURS KARAOKE 

13 lutego 2019, godz. 9.00 
Sala Widowiskowa Domu Kultury w Myślachowicach 

 
Organizator: 
Dom Kultury w Myślachowicach,         Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, 
ul. Trzebińska 1, 32-543 Myślachowice   ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
e-mail: dkmyslachowice@tck.trzebinia.pl e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl 
tel. 796 525 200     tel.(32) 6-121-602, (32) 6 –110- 621 
 Cele konkursu: 
 popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, 
 rozwijanie umiejętności wokalnych młodych ludzi 
 promowanie twórczości muzycznej 
 kształtowanie wrażliwości na sztukę. 

Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, uczestników domów kultury, 
świetlic z Gminy Trzebina.  
Obejmuje następujące kategorie: 

 I kategoria   – klasy I-III szkoły podstawowe, 
 II kategoria  – klasy IV-VI szkoły podstawowe 
 III kategoria – klasy VII, VIII szkoły podstawowe - III szkoły gimnazjalne. 

W każdej grupie wiekowej dopuszcza się maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji.  
Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór polskojęzyczny. W załączniku do niniejszego 

regulaminu podany jest wykaz utworów - 8 utworów dla I kategorii wiekowej - 10 utworów dla 
kategorii II i III. 

2. Każdy uczestnik losuje jeden utwór podany w załączniku zgodnie ze swoją kategorią wiekową. 
Jeśli wylosowany utwór nie będzie odpowiadał uczestnikowi, istnieje możliwość powtórnego i 
ostatniego losowania. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie osobiście prawidłowo wypełnionej karty oceny 
w trzech egzemplarzach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
(wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego).W/w dokumenty należy dostarczyć do dnia 4 lutego 
2019r. do Domu Kultury w Myślachowicach od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00 lub do 
TCK w Trzebini do działu programowania, pokój 210 w godz. 7.30-15.30. Prawidłowo wypełnione, 
podpisane i zeskanowane dokumenty można również przesłać drogą mailową na adres 
dkmyslachowice@tck.trzebinia.pl – oryginały dokumentów  należy dostarczyć organizatorowi przed 
rozpoczęciem konkursu. 

4. Karta oceny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załączniki do niniejszego 
Regulaminu są dostępne na stronie internetowej Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini 
www.tck.trzebinia.pl  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie. 
       Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
Zasady przyznawania nagród: 
O wyłonieniu zwycięzców decyduje trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.    
Jury oceni: 

 prawidłowe odtworzenia linii utworu (rytm, tonacja), 
 wyraz artystyczny, 
 zgodność tekstu z oryginałem. 

Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 
 Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
 

Dyrektor 
Trzebińskiego Centrum Kultury  

w Trzebini 
 
 

/-/Adam Potocki  



 
 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  

(wypełnia rodzic/prawny opiekun) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres placówki uczestnika 
 
   *   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
……………………………………….................................................………………………………... 
imię i nazwisko uczestnika  
 
przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini –Dom Kultury w Myślachowicach w celu organizacji i przeprowadzenia  
Konkursu pod  nazwą „XII Konkurs Karaoke 2019” zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
  * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w 
przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie zgodnie  
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z  rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej 
RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 
  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  
w publikacjach na portalach internetowych zarządzanych przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini –Dom Kultury w 
Myślachowicach.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 
 
  *   Akceptuję regulamin konkursu.  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97 
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail 
grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „XII Konkurs Karaoke 2019”. 
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu „XII Konkurs Karaoke 2019”. 
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów 
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini. 
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,- operatorzy pocztowi i kurierzy,- banki w zakresie realizacji płatności,- 
podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy prawa,- organy 
uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą 
podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych oraz dziecka wynikających z konieczności realizacji konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest 
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości w nim uczestnictwa. 
 

……………………………….………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

* Zaznaczyć właściwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

KARTA  OCENY  UCZESTNIKA 
 

 
Nazwa instytucji ………………………………………….. 

Adres e – mail do korespondencji  ………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa ………………. 

Imię i nazwisko opiekuna, telefon………………………... 

Tytuł wylosowanej piosenki  …………………………….. 

 OCENA  

L.p. Kryteria oceny Punktacja  (1 – 5) Uwagi 
1. Rytm i tonacja    
2. Wyraz artystyczny   
3. Zgodność tekstu z oryginałem   

 RAZEM   
 
Podpisy członków komisji:  1………........    2…………….  3……………..     
 
  
Kartę oceny dla każdego uczestnika należy oddać w trzech egzemplarzach 
 
 

KARTA  OCENY  UCZESTNIKA 
 

 
1. Nazwa instytucji ………………………………………….. 

2. Adres e – mail do korespondencji  ………………………. 

3. Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa ………………. 

4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon………………………... 

5. Tytuł wylosowanej piosenki  …………………………….. 

 OCENA  

L.p. Kryteria oceny Punktacja  (1 – 5) Uwagi 
1. Rytm i tonacja    
2. Wyraz artystyczny   
3. Zgodność tekstu z oryginałem   

 RAZEM   
 
Podpisy członków komisji:  1………........    2…………….  3……………..     
 
  
Kartę oceny dla każdego uczestnika należy oddać w trzech egzemplarzach 

 
 
 



 
 
 
 

Lista utworów na Gminny Konkurs Karaoke w Domu Kultury  
w Myślachowicach, 13.02.2019 

 
 

 Kategoria  I   ( klasy  I- III szkoły podstawowe) 
1.  „Mała smutna królewna” Natalia Kukulska  
2.  „Zakazany owoc” Krzysztof Antkowiak 
3.  „Najpiękniejsza w klasie” Majka Jeżowska 
4.  „Na plaży fajnie jest” Majka  Jeżowska 
5.  „Malinowy król” Urszula 
6.  „Zuzia lalka nieduża”  Majka  Jeżowska   
7.  „A ja rosnę” Fasolki  
8.  „A ja mam psa”  Gawęda 
 
 
Kategoria  II   ( klasy  IV- VII szkoły podstawowe) 
 
1.  „Dumka na dwa serca” E.Górniak, M.Szcześniak  
2.  „Anna”  Blackout  
3.  „Tolerancja” Stanisław  Soyka 
4. „Dopóki jesteś” Skaldowie 
5.  „Tyle słońca w całym mieście”  Anna  Jantar 
6.  „Wielka miłość”  Seweryn Krajewski  
7.  „Jadą wozy kolorowe”  M.Rodowicz  
8.  „Kwiaty we włosach” Czerwone Gitary  
9. „ Wszystko czego dziś chcę” Izabella Trojanowska 
10. „Tak blisko” Rafał Brzozowski 
 
 
Kategoria  III  ( klasa  VIII szkoły podstawowej oraz  III gimnazjum ) 
1.  „Gdzie ci mężczyźni”  Danuta  Rinn 
2.  „ Volveremos”  Volver 
3.  „Wytrąciłaś mnie z równowagi”  Elektryczne Gitary  
4.  „ Być kobietą”  Alicja Majewska 
5.  „Czas nie będzie na nas czekał”  Blue Cafe 
6.  „Trójkaty i kwadraty”  Dawid Podsiadło  
7.  „Oceany”  Pectus  
8.  „Będę z Tobą”  Lemon  
9.  „Nie daj mi odejść”  Ira 
10. „Nie liczę godzin i lat” Andrzej Rybiński 
 
 
 


