
 

AKCJA ROZŚPIEWANA MAJÓWKA 

 

AKCJA ROZŚPIEWANA MAJÓWKA dla WSZYSTKICH,  

którzy lubią śpiewać, organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach. 

 

Główny cel: 

• wzbudzenie zainteresowania historią Polski wyrażoną i opowiedzianą piosenkami, 

• uczczenie 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,   

• promocja talentów. 

 

Regulamin konkursu : 

§ 1 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury o Biblioteka w Grębocicach,  

ul. Kościelna 21 

59-150 Grębocice 

Tel. 76 8 315 089 

2. Czas trwania Konkursu: od 14.04.2021 r. do 26.04.2021 r. 

§ 2 

3. Akcja przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Uczestnikami mogą być: soliści, duety lub zespoły. 

5. Zgłoszenie (poniżej) należy przesłać na maila: instruktor@grebocickie.pl  

6. Każdy uczestnik otrzyma na maila, z którego przyszło zgłoszenie- PODKŁAD MUZYCZNY wybranego 

utworu, przekazany przez instruktora Renatę Chrzan. Niedopuszczalne jest użycie innych podkładów. 
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6. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden z 6 utworów śpiewanych na okoliczność 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do wyboru: 

a/ Mazurek Trzeciego Maja (Witaj Majowa Jutrzenko) 

b/ Polonez Trzeciego Maja (Zgoda Sejmu to sprawiła) 

c/ Jak długo w sercach Naszych 

d/ Szara piechota 

e/ Biały krzyż 

f/ Czerwone Maki na Monte Cassino 

7. W celu zrobienia nagrania należy odtworzyć podkład na komputerze lub z głośników na tyle 

głośno, by oprócz nagrywanego głosu było słychać podkład muzyczny na filmie. 

8. Nagranie należy zrobić na telefonie lub aparacie fotograficznym w formacie mp4. Musi być dobrej 

jakości pod względem wizualnym (obraz) i dźwiękowym (wokal). Video musi być zrobione w dużym 

zbliżeniu (popiersie, czyli głowa i klatka piersiowa). Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia z konkursu nagrania o niewystarczającej jakości technicznej zapisu.  

9. NAGRANIE -podpisane imieniem i nazwiskiem oraz tytułem piosenki i RODO wg załączonego wzoru 

wypełnione i podpisane - należy dostarczyć na skrzynkę mailową: instruktor@grebocickie.pl (uwaga! 

tylko potwierdzenie przyjęcia materiałów przez pracownika GOK gwarantuje udział w konkursie,  

w razie niejasności prosimy o kontakt) w terminie do poniedziałku - 26 kwietnia 2021 r. 

10. Nagrania najlepiej wysłać przez WE TRANSFER  lub dostarczyć do GOKiB w Grębocicach,  

ul. Kościelna 21 na pendrive/flash. 

11. Każdy Uczestnik otrzyma upominek za udział. 

12. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody. 

13. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia, nagrania oraz zapoznania z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych  (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny) na 

AKCJĘ ROZŚPIEWANA MAJÓWKA jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego (przez nich) zgody na: 

• przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, 

• wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, 

• wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatora i przez 

instytucje upoważnione do tego przez Organizatora. 

14. Nagrania zostaną wykorzystane nieodpłatnie. 

15. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 maja 2021 r. wraz publikacją nagrań na facebooku i stronie 

internetowej GOKiB w Grębocicach. 

16. Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. w siedzibie GOKiB w Grębocicach. 

17. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w Regulaminie. 

18. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych.  
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ZGŁOSZENIE NA  

AKCJA ROZŚPIEWANA MAJÓWKA 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…. 

Wybrany utwór……………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

Wiek……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Nr tel. uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka  

w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Akcji „Rozśpiewana Majówka”. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający  

z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie 

wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora. 
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9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej 

wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie 

brakiem możliwości udziału w akcji. 

 

 


