
PRZEGLĄD PIOSENKI  
„PRZEDSZKOLAKI BAWIĄ SIĘ I ŚPIEWAJĄ” 

R E G U L A M I N 
 
1. Organizator: Łosicki Dom Kultury. 

2. Cele imprezy: 

 prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie piosenki,  

 popularyzacja twórczości przedszkolnej i dziecięcej oraz walorów artystycznych i 

wychowawczych w prezentowanych utworach, 

 wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie, 

 integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego miasta i gminy Łosice.  

3.  Termin imprezy, miejsce: 

9 czerwca 2022 r. (czwartek); godz. 9:30, sala widowiskowa ŁDK 

4.  Biuro organizacyjne: Łosicki  Dom Kultury , ul.  Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice  

tel.  83 359-05-09 
5. Zasady uczestnictwa: 

 Uczestnicy mogą być zgłaszani przez przedszkola i szkoły (kl. 0) z terenu Miasta i Gminy 

Łosice. W Przeglądzie prezentowana jest jedna piosenka przez jednego wykonawcę (mogą 

być zespoły, duety).  

 Placówka organizuje eliminacje wewnętrzne, w których wyłania ośmiu przedstawicieli (dot. 
Przedszkola Nr 1 i Nr 2), czterech przedstawicieli (Przedszkole w Niemojkach i 
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„Dobry Start”, Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”) (soliści, duety, zespoły itp.) do 

udziału w Finale w ŁDK oraz dwóch przedstawicieli (szkoły podstawowe kl. 0: SP Nr 1 i Nr 
2 w Łosicach, Niemojki) (soliści, duety, zespoły itp.) do udziału w Finale w ŁDK.  

 Piosenka wykonywana musi być w języku polskim. Wykonawca może korzystać z 

akompaniamentu lub podkładu muzycznego na płycie kompaktowej audio CD (nie pliki 
mp3) – przygotowanego we własnym zakresie.  

 Organizator zapewnia nagłośnienie i fortepian. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie karty 
zgłoszenia i dostarczenie jej do organizatora w terminie najpóźniej do 2 czerwca b.r. 

Próby z nagłośnieniem wg uzgodnienia z organizatorami. 
  

6. Oceny prezentowanych utworów dokonywać będzie Komisja artystyczna powołana przez 

Organizatorów, biorąca pod uwagę: dobór repertuaru, dobór muzyki, interpretację utworu, 

emisję głosu, wrażenia artystyczne, wartości wychowawcze.  
 

7. Najlepszym uczestnikiem Przeglądu zostaną przyznane nagrody i dyplomy. 
 

8. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją 

niniejszego Przeglądu przez Łosicki Dom Kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  Rozporządzeniem 

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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

9. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 



KLAUZULA INFORMACYJNAORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE 
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU  

– PRZEDSZKOLAKI BAWIĄ SIĘ I ŚPIEWAJĄ  
 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informuję, że 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, NIP: 537-11-01-749. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie pod adresem 

Administratora.  

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona zgoda na przetwarzania danych 

osobowych 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Należy jednak 

pamiętać, że niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka jest również Facebook Ireland Limited 

z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł korporacyjnych, regulaminów, decyzji i umów może postąpić 

inaczej. 

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 

na przetwarzanie przez nas danych w trakcie organizacji Wydarzenia może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowej 

organizacji przez nas Wydarzenia. 

8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzaniedanychosobowychnaruszaprzepisyogólnegorozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Serdecznie zapraszamy !  


