
       REGULAMIN INTERNETOWEGO 

XXII REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ  

CIECHANÓW 2020 

 

Organizator:    Zarząd Oddziału PTSM w Ciechanowie 

Współorganizator:   Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  

im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

 

 

I. CEL PRZEGLĄDU: 

- propagowanie piosenki turystycznej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie pasji muzycznej. 

 

II. UCZESTNICTWO: 

 

W przeglądzie biorą udział uczniowie: 

- szkół podstawowych (kl. IV-VIII) 

- szkół ponadpodstawowych. 

 

1.Warunki przystąpienia do Przeglądu: 

 

a) Zgłoszenia przyjmowane są do 7.12.2020 r.  

b) Należy samodzielnie wykonać piosenkę (zwrotka + refren). 

c) Czas trwania występu jednego uczestnika do 2 minut! 

d) Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki: 

- nagranie w POZIOME na jasnym, gładkim tle (preferowane tło: biel, szarość) 

- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9) 

- format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4 

-filmy prosimy przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików (Wetransfer, 

transfernow.net), wysyłając link na adres: pbartczak@pckisz.pl  

 

2. Kryteria oceny: 

 

PROGRAMOWE: 

- forma prezentacji powinna umożliwić wykonanie piosenki w każdych warunkach (biwak, 

wycieczka itp.) 

-  tekst piosenki powinien nawiązywać do wszelkich form działalności turystycznej lub 

patriotycznej. 

          

MUZYCZNE: 

- czystość intonacyjna, 

- dykcja, 

- prawidłowa emisja głosu dostosowana do stylu piosenki, 

- naturalna ekspresja wykonawcza (spontaniczność). 

 

3. Organizatorzy przyznają nagrody i wyróżnienia. Dodatkowo zostanie przyznana 

nagroda GRAND PRIX za najlepszą prezentację.  
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4. Poniższy tekst zgody należy skopiować, podpisać imieniem i nazwiskiem (w przypadku 

 niepełnoletniego uczestnika podpisuje rodzic lub prawny opiekun) i wysłać wraz z                 

nagraniem prezentacji przez messengera lub na e-mail podany w regulaminie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 

im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, 

Ciechanów. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska - kontakt e-mail: 

mklimczak.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na podstawie: 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 Art.6 ust.1 lit.a. Dane są przetwarzane w celach 

prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz promocji 

PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania swoich 

danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych. 
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