
 

 

Drodzy Artyści, 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

 

  W dniu 4 czerwca 2022 r. Dom Kultury w Strzelnie oraz Miejska Biblioteka 

Publiczna w Strzelnie po raz trzeci organizują Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

„Niezapomniane Melodie” 2022. Tematyka Festiwalu nawiązywać będzie  

do repertuaru stworzonego przez artystów wszech czasów, którzy odeszli, ale ich 

muzyka nigdy nie umarła. Wyjątkowość Festiwalu opierać się będzie również na 

kompleksowym ujęciu procesu doskonalenia młodego artysty. Uczestnictwo 

festiwalowe, udział w koncercie laureatów w towarzystwie wybitnych gości, 

profesjonalne warsztaty wokalne, kontakt osobisty z autorytetami w dziedzinie 

piosenki – wszystko to bardzo wpływa na rozwój osobowości artystycznej scenicznej 

adeptów sztuki wokalnej.  

  Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym Regulaminie oraz  

na naszym fanpage’u: www.facebook.com/niezapomnianemelodie.strzelno, na której 

będą na bieżąco dodawane nowinki festiwalowe.  

 

Do zobaczenia! 

                

http://www.facebook.com/niezapomnianemelodie.strzelno


REGULAMIN  

III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 

„NIEZAPOMNIANE MELODIE” 

I. Organizator:  

Dom Kultury w Strzelnie   

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie  

telefon: 52 318 92 18 (Dom Kultury)  

e-mail: festiwalstrzelno@gmail.com 

strony internetowe: https://www.facebook.com/Niezapomniane-melodie-Strzelno-422317125239870, 

https://www.dkstrzelno.pl   

 

II. Cele:  

- popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji,   

- konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży, 

- integracja i pobudzanie aktywności społeczno – kulturalnej, 

- propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie, 

- promocja talentów.   

III. Termin i miejsce:   

    4 czerwca 2022 

    Dom Kultury w Strzelnie 

    ul. Gimnazjalna 26, 88-320 Strzelno  

        

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. W Festiwalu biorą udział soliści w poszczególnych grupach wiekowych (decyduje data urodzenia):   

Kat. I dzieci do lat 9  

Kat. II od 10 do 13 lat  

Kat. III od 14 do 17 lat   

2. Uczestnicy w konkursie prezentują jedną piosenkę ZMARŁEGO ARTYSTY,  

np.: Czesław Niemen, Marek Grechuta, Zbigniew Wodecki, Anna Jantar, Kasia Sobczyk, Andrzej 

Zaucha, Aretha Franklin, Whitney Houston, Michael Jackson i inni (długość trwania utworu nie 

może przekraczać 5 minut).       

3. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przesłanie drogą elektroniczną czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (RODO) oraz dowodem wpłaty akredytacji 

do dnia 14 maja 2022 na adres: festiwalstrzelno@gmail.com . 

 

mailto:festiwalstrzelno@gmail.com
https://www.facebook.com/Niezapomniane-melodie-Strzelno-422317125239870
https://www.dkstrzelno.pl/
mailto:festiwalstrzelno@gmail.com


4. Akredytację w wysokości 30 zł należy wpłacać na konto:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie 

     02 8159 0003 2001 0008 0507 0001 

 

z dopiskiem: Akredytacja Niezapomniane Melodie   

Brak opłaty będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników.  

  

V. Informacje organizacyjne: 

1. Występy oceniane będą przez wybitną komisję składającą się z uznanych artystów scen polskich, 

muzyków i specjalistów w dziedzinie emisji głosu.  

2. Jury ocenia: umiejętności wokalne, muzykalność, autorską interpretację piosenek, dobór repertuaru  

do możliwości wykonawczych, osobowość artystyczną. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  

3. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających 

uczucia religijne. 

4. Zaleca się przybycie i rejestrację nie później niż na 30 minut przed planowanym występem.  

5. Laureat nagrody Grand Prix otrzymuje Złoty Winyl, Dyplom Laureata oraz atrakcyjną nagrodę.   

6. Laureaci festiwalu (nagrody i wyróżnienia) otrzymują Statuetki Festiwalowe, Dyplomy Laureatów  

i atrakcyjne nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy Uczestnictwa i upominki.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji i rozpowszechniania prezentacji konkursowych.   

8. Uczestnicy przeniosą poprzez wypełnienie druku OŚWIADCZENIA nieodpłatne na rzecz 

organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu.  

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę uczestników decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

10. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę, podstawowy sprzęt nagłaśniający i oświetlenie. 

Nie zapewniamy instrumentów muzycznych.    

11. W dniu Przesłuchań i po Koncercie Laureatów dla Uczestników i Opiekunów przewidziany jest 

poczęstunek.                                                                                                                                                                         

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.  

13. W związku z panującymi restrykcjami epidemiologicznymi organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmiany formy odbywania się festiwalu.  

 

 

 SEDRECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 

 



III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

„NIEZAPOMNIANE MELODIE”  

 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, PISMEM DRUKOWANYM 

 

 

1. Imię, nazwisko i data urodzenia  

wykonawcy 

 

 

 

 

 

2.  Nazwa i adres placówki delegującej, 

numer telefonu   

 

 

 
 

 

3. Kategoria wiekowa 

 

 

                           

5. Tytuł utworu, autorzy  

i czas trwania 

 

 

 

 

 

7. Imię i nazwisko opiekuna  

artystycznego, numer telefonu,  

adres e-mail   

 

 
 

 

8.  Rodzaj podkładu muzycznego Płyta CD, pendrive, własny instrument - jaki? 

………………………..……………….......... 

 

                           *właściwe podkreślić 

9. Potrzeby techniczne   

 

 

 
 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

…………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

…………………………………………………… 

 

 



Ochrona danych osobowych 

 

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą  

w Strzelnie, ul. Rynek 19, 88-320 Strzelno, tel. 52 3189691, e-mail: bibliotekastrzelno@wp.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z panem Jakubem Waszakiem – inspektorem ochrony danych 

osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Strzelnie za pomocą adresu e-mail: j.waszak@strzelno.pl 

lub za pośrednictwem telefonu – numer 52 3182229. 

3. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego  

z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 574 z późn. zm.), ustawy  

z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1068 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 1983 roku, nr 38, poz. 

173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych oraz RODO.  

4. Dane osobowe uczestników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

5. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać dane osobowe uczestników: 

- panu Grzegorzowi Sienkiewiczowi, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy 

powierzenia i w celu świadczenia usług związanych z obsługą serwisową informatycznego systemu 

bibliotecznego; 

- organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. 

6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych uczestników do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7.  Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy 

RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów konkursowych. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

„Niezapomniane Melodie” Strzelno 2022.  

2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie 

moich danych osobowych lub danych osobowych mojego dziecka, wizerunku mojego lub mojego dziecka 

i występów artystycznych moich lub mojego dziecka w formie zdjęć i materiałów wizualnych, wykonanych 

w ramach w/w konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie  i publikowanie mojego wizerunku 

itp. na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych zarządzanych przez Dom Kultury w Strzelnie 

oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzelnie oraz instytucji współpracujących w w/w konkursie wyłącznie 

w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Zgoda niniejsza obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów 

lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody. 

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania moich 

danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.  

 

*W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej 

imieniu przez jej opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 

..................................................                         ………….................................................... 

                                               (miejscowość i data)                      (podpis uczestnika lub opiekuna prawnego) 

 


