
„XXVII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” 
Ciechanów 2022 

 

Regulamin 
Organizator: 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 
 
Cele i założenia: 

• popularyzacja piosenki wśród dzieci i młodzieży, 
•  integracja środowiska, 
•  podnoszenie kultury muzycznej, 
•  konfrontacja osiągnięć. 

 
Warunki udziału: 
 
1. Przegląd ma charakter konkursu, skierowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów i szkół średnich pow. ciechanowskiego. 
2. W przeglądzie biorą udział soliści i zespoły wokalne (do 10 osób), których oceni  Jury 

powołane przez Organizatora. 
3. Soliście może towarzyszyć chórek lub grupa taneczna stanowiąca tło wykonywanego 

utworu. 
4. Uczestnicy przeglądu prezentują jedną piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) 

lub akompaniamentem instrumentu. 
5. Każda placówka może zgłosić w danej kategorii maksymalnie 3 solistów i 1 zespół. 
6. Jury po wysłuchaniu prezentacji wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach: 

• Przedszkola 
• Klasy 1-3  Szkoły Podstawowej 
• Klasy 4-6  Szkoły Podstawowej 
• Klasy 7- 8 Szkoły Podstawowej 
• Szkoły Średnie 
• Piosenka ukraińska open 

 
7.  Ocenie podlegać będzie: 

• dobór utworu do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika, 
• dykcja, 
• intonacja, 
• poprawność pod względem rytmicznym, 
• ogólny wyraz artystyczny (wykorzystanie rekwizytów, grup tanecznych , chórków). 

 
8. Karty zgłoszeń (dla każdego uczestnika osobne zgłoszenie) należy składać do siedziby 

PCKiSz, ul. Strażacka 5, tel. 23 672 42 96, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 
2022 r.!!! 

9. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator. 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla 
organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 
 w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej). 



11. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział 
Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

 
 

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: mdzilinska.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. 
 

 
 

 
 

Powyższy tekst zgody należy skopiować, wydrukować i  podpisać imieniem 
 i nazwiskiem  (w przypadku niepełnoletniego uczestnika podpisuje rodzic lub 
prawny opiekun) i przynieść wraz z dostarczoną pracą. 

 
 

 
TERMIN KONKURSU: 

•  10 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9.00/ przedszkola, klasy I-III Szkoły Podstawowej 
•  11 maja 2022 r. (środa), godz. 9.00/ klasy IV-VI, VII-VIII, Szkoły Średnie, Piosenka 

ukraińska open 
 

Bliższych informacji udziela Edyta Bojkowska - Kolak, tel. 23 672 42 96 wew. 3, 
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 16:00. 
 
Na konkurs należy zabrać ze sobą: dobry humor, uśmiech i życzliwą publiczność! 
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia. 
 
Organizatorzy 
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