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POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

VII DNI POWIATU MIŃSKIEGO 
 

Konkurs pod Patronatem   
Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wójt Gminy Jakubów Hanny Wocial  

 
 

 

Organizatorzy  konkursu :  

Powiat Miński, Gmina Jakubów, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 

- odkrywanie i rozwijanie talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży,  

- wspieranie i promowanie twórczości młodych artystów,  

- rozbudzanie zainteresowań polską muzyką, 

- budowanie więzi społecznej. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych  oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadpod-

stawowej ze szkół powiatu mińskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych 

- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 

- uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych 

3. Każda placówka może zgłosić  1 wykonawcę/solistę z każdej kategorii wiekowej, w przypadku zespołu szkół  

po 1 wykonawcy z każdego typu szkół. 

4. Zadanie uczestnika konkursu polegać będzie na wykonaniu 1  piosenki z repertuaru Anny Jantar lub Natalii  

Kukulskiej.  

5. Uczestnik wykonuje utwór a cappella, z  akompaniamentem bądź podkładem muzycznym, dopuszcza się użycia 

podkładu muzycznego na CD/ pendrive, który należy dostarczyć opisany do organizatora w dniu konkursu.  

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie zał. nr 1 Karty zgłoszenia oraz 

zał. nr 2 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

osoby uczestniczącej w konkursie do dnia 8.05. 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jakubów 

ul. Mińska 15, pok. 13,  05-306 Jakubów 
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Kryteria oceniania: 

- dostosowanie repertuaru do wieku wykonawcy, 

- umiejętności wokalne, 

- sposób interpretacji, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

Termin i miejsce występów: 

Konkurs odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godz. 9.00 w hali sportowej w Jakubowie, ul. Szkolna 10.  Organizatorzy 

uczestnikom konkursu wraz z opiekunami zapewniają posiłek . 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Jury konkursu zostanie wyłonione przez organizatorów konkursu. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz  opiekunowie/instruktorzy otrzymają dyplomy i upominki. 

3. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni 3 laureatów, dla których przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań w dniu występu uczestników konkursu, natomiast 

wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Gali podsumowującej konkursy organizowane w ramach VII Dni 

Powiatu Mińskiego w dniu 07. 06. 2019 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Klubu Centrum Żandarmerii Wojskowej 

w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 250/56. 

5. Dodatkowo wybrani wykonawcy otrzymają możliwość zaprezentowania nagrodzonej piosenki przed koncertem Nata-

lii Kukulskiej w dn. 19.09.2019 r. w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. 

6. Listę nagrodzonych i wyróżnionych wykonawców organizatorzy opublikują na stronach internetowych Powiatu Miń-

skiego i Gminy Jakubów.  

 

Uwagi: 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy. 

 

Osoba do kontaktu: 

- Urząd Gminy Jakubów: Ewa Klepacka  e.klepacka@jakubow.pl tel. 25 758 20 41 

- Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim: Urszula Soroka kultura@powiatminski.pl tel. 25 756 40 83 
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załącznik nr 1 Karta zgłoszenia 
Imię i nazwisko solisty…………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail lub nr telefonu do kontaktu w sprawie konkursu:….……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna artystyczny/instruktora:…………………………………………………………………………………………………………….. 
Tytuł utworu oraz nazwisko piosenkarki (Anna Jantar lub Natalia Kukulska)…………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Szczegóły techniczne (np. podkład muzyczny CD/pendriv’e, akompaniament, a capella, ilość mikrofonów w przypadku 
akompaniamentu itp.).………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ilość osób wraz z opiekunem/instruktorem……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
…………………………………………..                                                                                                                                        …………………………………………………...      
podpis opiekuna/instruktora                                                                                                                                        podpis, pieczęć dyrektora placówki 

 
 
załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej  

w konkursie 

 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka imię i nazwisko:…………………........................................................... 
w konkursie organizowanym przez Powiat Miński i Gminę Jakubów pod nazwą: „POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY”. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. Wyra-
żam dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Powiat Miński i Gminę 
Jakubów w celu identyfikacji uczestników konkursu, właściwemu przeprowadzeniu konkursu, wyłonieniu zwycięzców 
wraz z przyznaniem nagród, przygotowaniem dyplomów i podziękowań oraz w innych celach organizacyjnych, związa-
nych tylko i wyłącznie z przedmiotowym konkursem. 
 
                                                                                                                                                   …............................................. 
                                                                                                                                                                                    podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   …............................................. 
                                                                                                                                                                                  podpis uczestnika 

   
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku (podpis uczestnika), moje-
go dziecka (podpis rodzica/opiekuna prawnego) w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas 
konkursu, w ramach uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie ww. danych osobowych 
przez Powiat Miński i Gminę Jakubów dla celów promocyjnych. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona interne-
towa Powiatu Mińskiego oraz Gminy Jakubów, oficjalny profil Powiatu Mińskiego i Gminy Jakubów na portalu społeczno-
ściowym (np. Facebook), materiały promocyjne w formie elektronicznej lub papierowej (np. publikacje, newslettery) 
oraz w innych mediach promujących Powiat Miński i Gminę Jakubów.  
 

                                                                                                                                                   …............................................. 
                                                                                                                                                                                    podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   …............................................. 
                                                                                                                                                                                  podpis uczestnika 
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Klauzula Informacyjna  
 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 3, 

tel.: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD)  

Kontakt: iod@powiatminski.pl, tel. 025 759 87 38, lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 
ul. Kościuszki 3, 05-300 

3. Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z 
przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016) 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawiane zawartej umowy. 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim lub organizacjom mię-
dzynarodowym.  

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo 
w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia  prawa mają Państwo prawo  do wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
11. Dane osobowe przechowujemy na okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiąz-

ku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

mailto:iod@powiatminski.pl

