
 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu Piosenki “Wyśpiewaj Sukces” 

I. Organizator: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck; koordynator konkursu: Wiejski Klub 

Kultury w Połczynie. 

II. Patronat artystyczny: 

Weronika Korthals- Tartas 

III. Cel konkursu: 

• popularyzacja muzyki jako formy kulturalnej rozrywki wśród młodego pokolenia 

• promocja talentów wokalnych naszej gminy 

• wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania młodzieżowej kultury muzycznej 

• kształtowanie umiejętności życzliwego współzawodnictwa artystycznego 

IV. Termin i miejsce: 

15 października 2022 roku (sobota), godz. 14:00  Wiejski Klub Kultury w Połczynie 

V. Uczestnicy: 

W konkursie mogą wziąć udział młode talenty wokalne z Gminy Puck. 

Soliści wokaliści występują w dwóch kategoriach wiekowych: 

do 10 lat oraz 11-15 lat (liczy się rok urodzenia) 

Każda miejscowość/środowisko lokalne może wystawić do konkursu dowolną ilość uczestników… 

VI. Założenia programowe: 

Uczestnicy prezentują jedną piosenkę w języku polskim lub angielskim (czas trwania nie 

może przekroczyć 5 minut). 

W repertuarze utwory o dowolnej tematyce 



Na konkurs należy dostarczyć podkład muzyczny do wykonywanej piosenki 

(prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania) 

VII. Kryteria oceny 

Komisja powołana przez organizatorów będzie oceniać wykonawców przyjmując następujące 

kryteria oceny: 

• dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych 
uczestnika 

• warunki głosowe, muzykalność, dykcja 

• interpretacja, intonacja 

• ogólny wyraz artystyczny: ruch sceniczny, oddanie klimatu utworu 

• autorski tekst i muzyka prezentowanej piosenki 

Komisja Artystyczna sporządzi protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych, który zostanie 

opublikowany na stronie internetowej OKSiT. 

VIII. Nagrody: 

Trzech najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują: 

nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy pamiątkowe 

Pozostali uczestnicy: dyplomy pamiątkowe i upominki rzeczowe 

IX. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia należy nadsyłać przez formularz elektroniczny na stronie organizatora do 

dnia 10 października 2022 r. W razie pytań bądź niejasności kontakt do Pani Beaty: 661 146 815 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu do celów organizacyjnych, informacyjnych i promocji imprezy 

zgodnie z 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 

X. Sprawy różne: 



• Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenie do 

konkursu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 

• We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 
ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 
tel. 58 673 16 55 e-mail: oksit@oksit.puck.pl 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oksitpuck.pl 
3. Celem przetwarzania jest: przeprowadzenie konkursu piosenki i publikacja materiałów na oksitpuck.pl 

i portalu społecznościowym fB 
4. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, Zgoda 
5. Odbiorcami danych osobowych są: odwiedzający strony internetowe oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, i ich 

portale społecznościowe. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony. 
7. Przysługuje mi prawo ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. 
9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 
10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane. 
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