
 

                                                           REGULAMIN 

 

                    konkursu na piosenkę „Lata 20 lata 30 ”, organizowany przez  

                                                Wieruszowski Dom Kultury  

 

1. Cel konkursu: 

- upowszechnianie repertuaru piosenki zapomnianej, 

- popularyzacja muzyki z lat 20 i lat 30, XX wieku, 

- wyzwalanie artystycznej emocji, inspiracji twórczych, 

  

2. Organizator: 
 Wieruszowski Dom Kultury, 

  

3. Patronat: 
Tugazeta.pl, 

  

4. Uczestnicy: 
Uczniowie, osoby dorosłe, 

  

5. Termin konkursu: 
29 września 2019 roku - godzina 12:00 Wieruszowski Rynek, 

  

6. Kategorie konkursowe: 
- konkurs tylko dla solistów, 

- bez kategorii wiekowej,  

  

7. Uczestnik konkursu zobowiązuje się: 
- przygotować jeden utwór muzyczny z okresu lat 20 i 30, XX wieku, 

- dostarczyć własny podkład muzyczny, 

- przygotować charakteryzację odpowiednią do wykonywanej piosenki, 

- dostarczyć kartę zgłoszenia do dnia 15 września 2019r, 

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 września w WDK, osobiście lub 

pocztą elektroniczną na adres: wdk@wdkwieruszow.pl z dopiskiem „Konkurs 

piosenki lata 20, lata 30 ”, (wzór zgłoszenia na www.wieruszow.pl) 

- o kolejności występu decyduje data zgłoszenia, 

  

8 . Kryteria oceny: 
- dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- sposób wykonania, 

 

9. Organizator zapewnia stronę techniczną.  

 

10. Nagrody: 

mailto:wdk@wdkwieruszow.pl
http://www.wieruszow.pl/


 W konkursie zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach I, II, III miejsca  

  Laureaci otrzymają; 

  

I miejsce- nagroda 300 zł, oraz możliwość nagrania utworu w studio nagrań w 

formacie mp3, 

  

II miejsce- nagroda 200 zł, oraz możliwość nagrania utworu w studio nagrań w 

formacie mp3, 

  

III miejsce- możliwość nagrania utworu w studio nagrań w formacie mp3,  
 

12. RODO 
 
Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Wieruszowski Dom Kultury 

z siedzibą przy ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel 

62 78 410 80, e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl 
Państwa dane osobowe podane w karcie zgłoszeń udziału w prezentacjach teatralnych będą przetwarzane 

przez Wieruszowski Dom Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO. Dane będą 

przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia roszczeń. 
Zgłoszenie i udział w KONKURSIE na piosenkę „ Lata 20 lata 30” jest wyrażeniem na zawsze i 

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video wszystkich prezentacji oraz ich 

wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także wykorzystanie 

danych osobowych,  i wizerunku uczestników w materiałach z prezentacji. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na nieodpłatne przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka przez Wieruszowski Dom Kultury w zakresie wizerunku w celach 

promocyjnych w szczególności  na umieszczenie ich na stronie internetowej Wieruszowskiego Domu 

Kultury, na profilach Wieruszowskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych. W przypadku 

wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania i nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym. 

Podanie danych jest konieczne dla celów wymienionych powyżej. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

 żądania od Wieruszowskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 otrzymania od Wieruszowskiego Domu Kultury swoich danych osobowych  

w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora, 
 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieruszowski Dom Kultury narusza przepisy 

RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 
Państwa dane osobowe nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, 

że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 
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