
REGULAMIN 

„Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci i młodzieży - 

Wiatraczek 2022” 

w ramach XXXVII Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak 2022”  

im. Jerzego Porębskiego 

 

1. Organizator Konkursu: 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu 

72 – 600 Świnoujście, ul. Woj. Polskiego 1/1 

tel. 91 327 87 64 

e-mail: org@mdk.swinoujscie.pl 

strona internetowa: www.mdk.swinoujscie.pl 

 

2. Termin i miejsce Konkursu: 

23 lipca 2022 r. – Scena główna, ul. Wybrzeże Władysława IV, Świnoujście 

3. Cel Konkursu: 

 popularyzacja piosenek o tematyce morskiej, 

 konfrontacja środowisk twórczych, 

 wymiana doświadczeń, 

 propagowanie radości śpiewania. 

4. Program Konkursu: 

 godz. 14.00 –   przesłuchania konkursowe,   

 obrady Jury Konkursu, 

 godz. 17.00 – wręczenie nagród i koncert Laureatów . 

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

Uczestnikami mogą być soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w następujących kategoriach: 

 kategoria I – dzieci w wieku do 9 lat, 

 kategoria II – dzieci w wieku 10 – 12 lat, 

 kategoria III – dzieci w wieku 13-16 lat, 

 kategoria IV – młodzież w wieku 17 – 21 lat. 

Każdy wykonawca winien zaprezentować dwa utwory o tematyce morskiej, dostosowane do wieku (akompaniament 

własny lub półplayback na nośniku: CD, pendrive), w tym co najmniej jeden z repertuaru Jerzego Porębskiego. 

Występ nie może przekroczyć 10 minut. Organizator zapewnia kompletną aparaturę z odsłuchem. Backline zapewnia 

uczestnik Konkursu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy wykonują po jednym utworze. 

 

http://www.mdk.swinoujscie.pl/


Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres org@mdk.swinoujscie.pl, pocztą tradycyjną: 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 8.07.2022r. (po tej dacie zgłoszenia nie będą rozpatrywane, decyduje data wysyłki). 

6. Jury Konkursu oceniać będzie: 

 walory wokalne, 

 muzykalność, 

 dobór repertuaru, 

 interpretację, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

Jury szczególną uwagę zwracać będzie na teksty, kompozycje własne oraz morski charakter wybranych utworów. 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

7. Postanowienia końcowe 

 Organizatorowi  przysługuje prawo odwołania lub przerwania Konkursu, zmiany wszelkich  dat, 

o  których  mowa   w  niniejszym   Regulaminie,  jak  również  prawo  do zmian  niniejszego Regulaminu 

w dowolnym  zakresie i według uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizator poda do 

publicznej wiadomości poprzez publikację zmienionego  Regulaminu  na  Stronie WWW. 

 Wszelkie decyzje Organizatora oraz Jury Konkursu są ostateczne  i  nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z  Jury. 

 Organizator  nie  ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe  lub  kurierskie, 

z   których  korzystać  będą  zgłaszający  lub  uczestnicy  konkursu. 

 Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy polskiego prawa (m.in. 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz właściwość 

(jurysdykcję) sądów polskich. 

http://www/


Dane osobowe  

  

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie przez danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego 

celów, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej RODO;  

  

b) rozpowszechnianie jej wizerunku oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do 

terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób w tym 

m.in. w Internecie) wykonanego przez uczestnika utworu muzycznego oraz jego wizerunku, imienia, 

nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka w ramach promocji Konkursu.  

    

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osób biorących udział w „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla 

dzieci i młodzieży - Wiatraczek 2022” jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/1. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.  

   

Informujemy, że:  

   

1. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

2. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek oraz miejscowość reprezentowana przez uczestników 

na stronie internetowej MDK w Świnoujściu.  

3. Dane osobowe przechowywane jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

4. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 

ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych.  

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej 

osoby przed jej cofnięciem.  

7. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 

zautomatyzowany.  



  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci 

i młodzieży - Wiatraczek 2022” 

  

…………………….. miejscowość, data  

………………………………  

imię i nazwisko  

  

ZGODA NA UCZESTNICZENIE DZIECKA W KONKURSIE NA WARUNKACH 

OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORAZ  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

  

W związku z planowanym Konkursem „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci i 

młodzieży - Wiatraczek 2022” wyrażam zgodę na uczestniczenie w nim mojego dziecka na warunkach 

określonych w Regulaminie Konkursu.  

  

W związku z jego uczestnictwem w Konkursie wyrażam zgodę na: utrwalanie wizerunku, głosu, treści 

wypowiedzi moich oraz mojego dziecka (moich dzieci*) , a także:  

 imienia i nazwiska……………………..……………………………………………………………....  

 wieku dziecka…………...……………………………………………………………………………. 

 miejscowość…………………………………………………………………………………………… 

dowolną techniką oraz wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy zawierających 

utrwalony wizerunek, głos, treści wypowiedzi, wyżej wymienionych osób, w tym w szczególności techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową lub inną, rozpowszechnianie, przechowywanie, 

adaptowanie, przeglądanie, usuwanie utrwalonego wizerunku, głosu, treści wypowiedzi moich oraz mojego 

dziecka (moich dzieci*) - dowolnymi technikami, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci 

komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, 

wprowadzanie do obrotu, publiczne nadawanie, reemitowanie oraz  odtwarzanie, umieszczanie w sieci 

Internet, a także publiczne udostępnianie w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do  niego  dostęp  w  miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, 

w prezentacjach publicznych i pokazach, w nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji. 

  

Oświadczam, że wykorzystanie wyżej wymienionych danych umieszczonych w niniejszej zgodzie nie 

narusza dóbr osobistych ani praw innych osób i podmiotów, a niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie na czas 

nieokreślony.  

  

Zostałam (em) poinformowana (y), o tym, że zgodnie z udzieloną zgodą moje dane będą przechowywane 

przez czas nieokreślony; w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie tych danych mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie, decyzje, 

co do określonego korzystania z danych nie będą oparte na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.  

 

…………………………………………  

                 (data, czytelny podpis rodzica) 

 



  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci 

i młodzieży - Wiatraczek 2022”  

 

…………………….. miejscowość, data  

………………………………  

imię i nazwisko  

  

ZGODA NA UCZESTNICZENIE W KONKURSIE NA WARUNKACH 

OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORAZ  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

  

W związku z planowanym Konkursem „Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Morskiej dla dzieci i 

młodzieży - Wiatraczek 2022” wyrażam zgodę na uczestniczenie w konkursie na warunkach określonych 

w Regulaminie Konkursu.  

  

W związku z jego uczestnictwem w Konkursie wyrażam zgodę na: utrwalanie wizerunku, głosu, treści 

wypowiedzi moich, a także:  

 imienia i nazwiska ……………………..……………………………………………....  

 wieku ………………………………………………………………………..………....  

 miejscowości……………………………………………………………………………. 

dowolną techniką oraz wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy zawierających 

utrwalony wizerunek, głos, treści wypowiedzi, wyżej wymienionych osób, w tym w szczególności techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową lub inną, rozpowszechnianie, przechowywanie, 

adaptowanie, przeglądanie, usuwanie utrwalonego wizerunku, głosu, treści wypowiedzi moich - dowolnymi 

technikami, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, wprowadzanie do obrotu, publiczne nadawanie, 

reemitowanie oraz odtwarzanie, umieszczanie w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie w taki  

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w mediach 

elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prezentacjach publicznych i pokazach, w 

nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji.  

  

Oświadczam, że wykorzystanie wyżej wymienionych danych umieszczonych w niniejszej zgodzie nie 

narusza dóbr osobistych ani praw innych osób i podmiotów, a niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie na czas 

nieokreślony.  

  

Zostałam (em) poinformowana (y), o tym, że zgodnie z udzieloną zgodą moje dane będą przechowywane 

przez czas nieokreślony; w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie tych danych mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie, decyzje, 

co do określonego korzystania z danych nie będą oparte na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.  

…………………………………………  

                 (data, czytelny podpis ) 

  


