V OLKUSKI KONKURS PIOSENEK I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
„Olkuszanie dla Niepodległej”
dla uczniów szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych i dorosłych.
Regulamin

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem V Olkuskiego Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych „Olkuszanie dla Niepodległej” dla
uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i dorosłych zwanego dalej „konkursem” jest Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz, a współorganizatorami Gminna Rada Seniorów
w Olkuszu.
2. Konkurs odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych stanowiących zapis naszej historii, pielęgnowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego.
2. Wspieranie uczniów o zdolnościach wokalnych i instrumentalnych oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności
oraz dorobku artystycznego.
3. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia oraz podniesienie świadomości narodowej poprzez
różne formy aktywności artystycznej.
4. Promowanie ponadpokoleniowych muzycznych spotkań mieszkańców.
III. WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i dorosłych z Miasta i
Gminy Olkusz. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry
działające w szkołach, domach kultury, stowarzyszeniach oraz osoby niezrzeszone.
2. Organizator wprowadza następujący podział grup wiekowych:
w kategorii solista:
- uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.
W kategorii: Duety, zespoły, chóry.
- uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych.
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.
3. V Olkuski Konkurs Piosenek i Pieśni Patriotycznych „Olkuszanie dla Niepodległej” odbędzie się 25 października
2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 17 października 2022 r. wypełnionej karty zgłoszenia
stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32300 Olkusz lub skanu karty zgłoszenia na adres: konkurs.patriotyczny@mok.olkusz.pl. Każda instytucja
delegująca może wysłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie
zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania utworów z dwóch, spośród trzech kategorii konkursu.
I Kategoria - Pieśni i piosenki z czasów powstań narodowych XVIII i XIX wieku.
II Kategoria - Pieśni i piosenki legionowe i wojskowe z lat 1914 – 21.
III Kategoria - Utwory Jacka Kaczmarskiego oraz inne piosenki i pieśni patriotyczne okresu „Solidarności”.

2. Czas całej prezentacji nie może przekroczyć 8 minut
3. Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’ cappella. Podkładem
muzycznym może być: akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp. lub nagranie na pendrive (w formacie Wave lub
mp3.)
4. Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz fortepian.
5. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatora.
6. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
7. Kolejność prezentacji oraz godziny występów ustala organizator.
8. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu.
V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z jednego etapu.
2. Do konkursu dopuszcza się wszystkich uczestników spełniających wymagania formalne, czyli przesłane w terminie
czytelne, prawidłowe i zgodne z regulaminem wypełnione karty zgłoszenia.
3. Wyniki z rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie MOK www.mok.olkusz.pl
4. Rozdanie nagród odbędzie się 11 listopada 2022 r. podczas „Koncertu z okazji Dnia Niepodległości”
w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Utwory prezentowane przez uczestników konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez
Organizatora – Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.
2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Komisja konkursowa może przyznać:
• GRAND PRIX KONKURSU;
• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach;
• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych kategoriach w przypadku, gdy
komisja konkursowa nie wskaże laureatów.
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych,
zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK. Udział w
konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku
uczestnika oraz wykonanych przez niego utworów, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych
i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
2. Brak zgody uczestnika / opiekuna uczestnika do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań
filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK jest jednoznaczny z brakiem
możliwości zgłoszenia i uczestniczenia w konkursie.
VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w karcie zgłoszenia do konkursu jest Miejski Ośrodek
Kultury w Olkuszu, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony
Danych – Łukasza Grabowskiego, adres e-mail: iodo@mok.olkusz.pl, adres do korespondencji: ul. Francesco
Nullo 29, 32-300 Olkusz.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/opiekuna uczestnika.
4. Dane uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rejestracją i udziałem w konkursie.
5. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a także przez okres 5 lat po zakończeniu
współpracy (do czasu przedawnienia roszczeń).
6. Administrator nie zamierza przekazywać otrzymanych danych osobowych innym odbiorcom (chyba, że uzyska
na to pisemną zgodę – w przypadku zewnętrznych konkursów), ani do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.

7. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o dane osobowe uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych
decyzji,
w
tym
decyzji
będących
wynikiem
profilowania.
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach
informacyjnych związanych z konkursem.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć i filmów wykonanych w
związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
5. W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 konkurs odbędzie się Online.

