TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ
Wojewódzki Konkurs Pieśni Powstańczej i Patriotycznej
organizowany w ramach projektu „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
- tryptyk wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę II Powstania Śląskiego

Regulamin
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach,
ul. Krzyżowa 1, 40-111 Katowice, tel. 608-549-089
w ramach dofinansowania zadania realizowanego z Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CELE KONKURSU:
1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej.
2. Przywrócenie pamięci polskich pieśni patriotycznych, zwłaszcza powstańczych.
3. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Pobudzanie pamięci o wydarzeniach niepodległościowych.
6. Propagowanie obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową
państwowości.
KATEGORIE – FORMY SCENICZNE
 soliści
 zespoły wokalne
 zespoły wokalno-instrumentalne
KATEGORIE WIEKOWE
 dzieci i młodzież od lat 6 do lat 16
 młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. „TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ” jest konkursem o zasięgu
wojewódzkim, adresowanym do uczniów szkół podstawowych oraz średnich,
podopiecznych świetlic środowiskowych, a także organizacji i instytucji zrzeszających
osoby niepełnosprawne (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, a także
szkół specjalnych) z całego Województwa Śląskiego.
2. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora w dwóch formach:
 tradycyjnej – przesłuchania na sali audiowizualnej MDK „Koszutka” filia „Dąb”
przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
w obecności Komisji Jurorskiej
 cyfrowej – opartej na weryfikacji i ocenie dostarczonych nagrań.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
FORMA CYFROWA:
 zarejestrowanie własnej prezentacji jednej, wybranej pieśni powstańczej lub pieśni
powszechnie
uznanej
za
patriotyczną
poprzez
zapis
obrazu
i dźwięku kamerą cyfrową, aparatem lub telefonem komórkowych. Kompletne zgłoszenie
(zarejestrowaną prezentację oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową w postaci skanu

lub zdjęcia) można przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez portal
WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres: filiadab@mdkkoszutka.pl.
W polu „Your e-mail/Twój e-mail” należy wpisać adres e-mail podany w karcie
zgłoszeniowej. W polu „Message/Wiadomość” należy podać imię i nazwisko uczestnika.
Istnieje również możliwość dostarczenia karty zgłoszeniowej wraz z nagraniem
na dowolnym nośniku danych osobiście do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1 w Katowicach
FORMA TRADYCYJNA:
 Przesłanie lub dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej i osobista prezentacja
wybranej pieśni podczas przesłuchań zaplanowanych w sali audiowizualnej Miejskiego
Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach, zgodnie z
aktualnymi zaleceniami epidemicznymi na dzień 21 października 2020 od godz. 9.00.
4. Wybrany utwór powinien zostać zaprezentowany w języku polskim, do wyboru:
z podkładem muzycznym, akompaniamentem własnym lub a’capella.
5. W przypadku rejestracji prezentacji powinna ona zostać zrealizowana do wyboru: kamerą
cyfrową, aparatem lub telefonem komórkowym w kadrze pionowym z odległości
2 -3 metrów, bez użycia dodatkowych mikrofonów i narzędzi, które powodowałyby zmianę
głosu. Nagranie nie może być w żadnym stopniu edytowane za pomocą programów
do obróbki dźwięku. Zabrania się montażu i jakiegokolwiek udoskonalania prezentacji
pod rygorem wykluczenia z konkursu. Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut
i nie może być krótszy niż 1 minuta 30 sekund.
6. Organizator konkursu przewiduje koncert laureatów, który zostanie przygotowany
ze zmontowanego materiału filmowego i umieszczony na profilach społecznościowych
Organizatora na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz stronie internetowej w dniu
28 października 2020 r.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty podróży uczestników i instruktorów pokrywają
instytucje delegujące.
OCENA PREZENTACJI
1. Oceny prezentacji dokona Komisja Jurorska powołana przez Organizatora, w skład której
wejdzie troje przedstawicieli środowiska muzycznego.
2. Oceny dokonywane będą według poniższych kryteriów:
 dobór repertuaru (wartości artystyczne i patriotyczne utworów oraz ich
dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników)
 muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 ogólny wyraz artystyczny
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
 oryginalność interpretacji
 postawę i ogólne wrażenie artystyczne (w tym odpowiedni strój) podczas
wykonywania pieśni
 wkład pracy i zaangażowanie wykonawców
3. Decyzja Komisji Jurorskiej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, stosowna informacja
zostanie również umieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz portalach
społecznościowych Facebook i Instagram.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Organizatora.
Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie Organizatora po wcześniejszym,
indywidualnym ustaleniu terminu odbioru lub wysłane pocztą.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Uczestnik konkursu wyraża dobrowolną i nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie jego
wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji konkursu wypełniając druk
zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego
ostatecznej interpretacji.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Wojewódzkiego
Konkursu Pieśni Patriotycznej i Powstańczej
„TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. K. z 2016 r. nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej
części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, pisząc na dres e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej
i Powstańczej „TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ”, w tym
umieszczenia listy uczestników i listy laureatów na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych Organizatora – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO
b) w celu rozliczeniowo – księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6
ust.1 lit. c RODO
c) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie dobrowolnej odrębnej
zgody na przetwarzanie wizerunku – jeśli taka zgoda została wyrażona
d) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w związku realizacją
konkursu
co
jest
naszym
prawnie
uzasadnionym
interesem –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej i Powstańczej „TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ” podane
w karcie zgłoszenia, tj. imię i nazwisko oraz nazwa szkoły/instytucji, którą reprezentuje wraz
z danymi kontaktowymi. Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe instruktora/
nauczyciela/rodzica/prawnego opiekuna/ uczestnika, tj. imię i nazwisko wraz z danymi
kontaktowymi.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Komisja Jurorska konkursu, partnerzy świadczący
usługi techniczne na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów
prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie oraz partnerzy wydarzenia: Archiwum Państwowe w Katowicach
i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz osoby upoważnione przez Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych,

ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioski w tym zakresie przesyłane
mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych.
Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację
uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek.
Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu,
dla którego zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych
przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wymagany przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału
w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Powstańczej „TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ,
WOJACZKOWIE MASZERUJĄ”, a tym samym do realizacji celów o których mowa w ust. 3 niniejszej
klauzuli.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do automatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Organizatorem
pod
numerem
telefonu:
608 549 089,
lub
adresem
e-mail:
filiadab@mdkkoszutka.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA
Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Powstańczej
TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ
realizowanego w ramach projektu „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – tryptyk wydarzeń
upamiętniających 100 rocznicę II Powstania Śląskiego

Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie karty drukowanymi literami!
Po zaznajomieniu się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Powstańczej
TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ zgłaszam swój udział.

1. Imię i nazwisko uczestnika / nazwa grupy …………………………………………………………………………
2. Instruktor/nauczyciel/rodzic/opiekun prawny (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Szkoła/instytucja którą reprezentuje uczestnik (nazwa, adres, numer telefonu i adres
e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Przesłuchanie w formie (proszę zaznaczyć):
□ tradycyjnej
□ cyfrowej
5. Grupa wiekowa (proszę zaznaczyć)
□ dzieci i młodzież od lat 6 do 16 lat
□ młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli
6. Kategoria (proszę zaznaczyć):
□ soliści
□ zespoły wokalne
□ zespoły wokalno-instrumentalne
7. Czas trwania prezentacji konkursowej:………………………………………………………………………………
8. Tytuł wybranej pieśni .……………………………………………………………………………….........................
9. Autor i tytuł utworu wykonywanego/używanego w ramach prezentacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Liczba uczestników: ……………………………
11. Liczba opiekunów: …………………………….
12. Potrzeby techniczne:……………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 14 października 2020 r. drogą elektroniczną na
adres: filiadab@mdkkoszutka.pl, osobiście lub pocztą na adres: Miejski Dom Kultury
„KOSZUTKA” – filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1, 40 – 111 Katowice (decyduje data wpłynięcia
karty zgłoszenia do instytucji, nie stempla pocztowego).

14. Placówki/instruktorzy, prawni opiekunowie zgłaszający zespoły i uczestników do udziału
w Przeglądzie są zobowiązani do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia wypełnionej przez
rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych
w tym wizerunkowych w ramach Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej
i Powstańczej TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ oraz imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład danej grupy/zespołu.
Druk zgody przygotowanej przez Organizatora, dołączony został do regulaminu i karty
zgłoszenia. Jest możliwy także do pobrania na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl
…………………………………
Miejscowość

…………………….
Data

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką w Konkursie oraz
oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu
...............................................................................................................
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

…………………………………………………..
miejscowość/ data/ pieczęć placówki

……………..…..……………….………………………………….
podpis dyrektora/instruktora/rodzica/prawnego opiekuna

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WIZERUNKOWYCH
Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Powstańczej
TRĄBIĄ, TRĄBIĄ, W BĘBNY BIJĄ, WOJACZKOWIE MASZERUJĄ
realizowanego w ramach projektu „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – tryptyk wydarzeń upamiętniających
100 rocznicę II Powstania Śląskiego
…………………………………………………………………………………………………..
/ imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy i instytucji, którą uczestnik reprezentuje /

…………………………………………………………………………………………………..
/ imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika / *
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) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 47
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mdkkoszutka.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych celem ich umieszczenia:
 na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl i w mediach społecznościowych Administratora,
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Katowicach,
 w materiałach promocyjnych Administratora, tj. prezentacje, zaproszenia, foldery, plakaty, ulotki,
informacje medialne, itp.
 celem sporządzenia relacji z przebiegu konkursu, montażu materiału filmowego w formie koncertu
laureatów i umieszczenie go na portalach społecznościowych Facebook, Instagram
i YouTube oraz stronie internetowej Administratora
 w materiałach prasowych i filmowych patronów medialnych (Dziennik Zachodni, Nasze Katowice,
Goniec Górnośląski oraz TVS)
 w materiałach promocyjnych, sprawozdaniach, mediach społecznościowych i stronach internetowych
Partnerów konkursu odbywającego się w ramach projektu OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – tryptyk
wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę II Powstania Śląskiego w ramach dofinansowania zadania
realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022, tj. Archiwum Państwowe
w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przy ul. Wiktora
Polaka 1 oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Programu Niepodległa, ul. Jasna
24 w Warszawie
 zgoda, o której mowa, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo
i terytorialnie) korzystania z wizerunku uczestnika na wszystkich znanych polach eksploatacji,
a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, nośniku CD i pendrive, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub sieci
telefonii komórkowej, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
e) wystawiania, wyświetlania, użyczania.
5. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane wizerunkowe będą przechowywane do
momentu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody
w dowolnym momencie.
7. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 5 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli
o odpowiedniej treści przesłanego na adres iod@mdkkoszutka.pl
8. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane nie będą wykorzystane do profilowania
lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w karcie zgłoszenia jest wymogiem dobrowolnym.

…………………..………………………………………………………….
data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna
* wypełnia rodzic lub prawny opiekun w przypadku,
gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia

