
Regulamin konkursu wokalnego na utwór pt.: „Misiowa piosenka” 

Organizatorzy 

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz  Dom Kultury „Miś” 

Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.  

Cele konkursu 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych. 

2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i 

wychowawczych. 

3. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub 

utworów własnych 

4. Poszukiwanie i prezentacja osób uzdolnionych muzycznie. 

5. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie uczestnikom w zaprezentowaniu 

swoich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego. 

6. Wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zachęcenie ich  do dalszej 

muzycznej pracy twórczej. 

Zadanie konkursowe  

1. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie jednej piosenki z własnym tekstem. 

2. Ocenie będą poddawane: intonacja, emisja głosu, interpretacja utworu, kultura wykonania 

oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez Organizatorów. 

4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę z własnym tekstem (o misiu) w języku polskim. 

2. Tekst nagrodzonej piosenki zostanie wykorzystany do utworzenia hymnu. 

3. Dobór muzyki jest dowolny – piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, 

melodie tradycyjne itp. 

4. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z 

podkładem muzycznym z płyty CD lub innego nośnika oraz a`capella. 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego 

(wypełnionego drukowanymi literami) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Formularz zgłoszeniowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronach internetowych www.mis.arsus.pl i 

www.bpursus.waw.pl i przesłanie do 9.05.2022 r.  

6. Nagrodzone utwory zostaną wykorzystane podczas Dnia Dziecka (29.05.2022, Park Hassów) 

oraz organizacji koncertu na „Dzień pluszowego misia” w dniu 25.11.2022 r.  

7. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

http://www.mis.arsus.pl/
http://www.bpursus.waw.pl/


9. Przez udział w konkursie uczestnik udziela Organizatorom konkursu prawa do: własnego 

wizerunku, prezentacji talentu oraz rozpowszechnianie nagrania (fonogramu i wideogramu wg 

ustawy o prawach autorskich).  

Terminarz konkursu 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczać do 09.05.2022r. do DK „Miś” (ul. 

Zagłoby 17) osobiście lub mailowo: domkulturymis@arsus.pl 

Decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora. 

Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo, w formie otwartego koncertu w Domu 

Kultury „Miś” OK „Arsus” w Dzielnicy Ursus, w dniu 11.05.2022 r. o godzinie: 900-1100  

mailto:domkulturymis@arsus.pl


Załącznik nr 1 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. 
Traktorzystów 14; 02-495 Warszawa, tel. 22 478 34 54. 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z  inspektorem 
ochrony danych elektronicznie, pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@arsus.pl  lub 
pisemnie, pod adresem Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 
14; 02-495 Warszawa, tel.22 478 34 54. 

Przetwarzanie danych osobowych podanych w  Formularzu zgłoszeniowym oraz 

w  oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych i rozpowszechnianie wizerunku 

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji o 
laureatach w serwisie www Biblioteki i DK „MIŚ”, w profilach Biblioteki i DK „MIŚ” w mediach 
społecznościowych, w  prasie, radiu i w telewizji.  

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika konkursu lub jego rodzica bądź opiekuna 
prawnego oraz wykonanie umowy licencyjnej zawartej z  uczestnikiem, dotyczącej korzystania z 
zaprezentowanej piosenki.  

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie. Wyrażona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie 
wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu jej wycofania. Wycofanie 
zgody przed wyborem laureatów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie 
zgody po wyborze laureatów skutkować będzie usunięciem danych zbędnych z punktu widzenia 
ustalenia praw do korzystania z nagrodzonego wykonania zgłoszonej do konkursu piosenki oraz 
brakiem publikacji informacji o przyznanej nagrodzie. Podstawą dalszego przetwarzania pozostałych 
danych będzie wykonanie umowy licencyjnej zawartej z uczestnikiem, dotyczącej korzystania z 
nagrodzonego wykonania zgłoszonej do konkursu piosenki. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługuje szereg uprawnień: prawo 
żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).  

Dane zbędne do ustalenia praw do korzystania z nagrodzonego utworu zostaną usunięte do dnia 
kolejnej edycji konkursu lub po złożeniu żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że nie istnieją 
przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń w związku z udziałem w konkursie, potrzeba udokumentowania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku, potrzeba dalszego przetwarzania w celach archiwalnych itp.  

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz DK „MIŚ”, w celu 
i w zakresie oraz przez czas określony przez Dom Kultury „MIŚ”. 

W przypadku ogłoszenia wyników konkursowych na podstawie udzielonej licencji lub po nabyciu prawa 
własności do tekstu nagrodzonego utworu, wraz z tekstem publikowane będą informacje o autorze 
(imię i nazwisko) w celu oznaczenia autorstwa utworu, na podstawie obowiązku prawnego 
wynikającego z przepisów prawa autorskiego. 

mailto:sekretariat@arsus.pl


Przetwarzanie wizerunków uczestników i innych osób uczestniczących w koncercie oraz 

w  ceremonii wręczenia nagród 

W trakcie koncertu oraz ceremonii wręczania nagród mogą być wykonywanie fotografie i nagrania 
wideo w celu dokumentowania przebiegu konkursu oraz informowania o działalności Biblioteki oraz 
DK „MIŚ” i promowania ich, w tym fotografie i nagrania wideo zawierające dane osobowe w formie 
wizerunków osób uczestniczących w ceremonii.  

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki i DK „MIŚ”, 
którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb 
mieszkańców dzielnicy zarówno w zamiarze informowania o niej jak i zachęcania do  udziału w niej.  

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  - wymaga uzyskania zezwolenia odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, 
której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że 
nie wszystkie rozpowszechniane fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunek osoby wymagają 
takiej zgody.  

Dane w postaci wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Biblioteka oraz DK „MIŚ” 
współpracują – m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, 
serwisom społecznościowym, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w 
zakresie określonym przez Bibliotekę i DK „MIŚ”. Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie 
wizerunku w serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na 
całym świecie, w tym w krajach, które nie zapewniają ochrony danych osobowych na takim poziomie 
jak w Unii Europejskiej.  

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przez cofnięciem zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach 
określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).  

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia 
utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie 
publicznym. 


