
 

 

Drodzy Artyści, 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

 

  W dniu 15 maja 2021 r. Dom Kultury w Strzelnie oraz Szkoła Podstawowa  

im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach organizują po raz drugi Ogólnopolski 

Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie” 2021. Tematyka Festiwalu 

nawiązywać będzie do repertuaru stworzonego przez artystów wszech czasów, którzy 

odeszli, ale ich muzyka nigdy nie umarła. Jego wyjątkowość 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  

II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 

„NIEZAPOMNIANE MELODIE” 

I. Organizator:  

Dom Kultury w Strzelnie   

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach  

Koordynator festiwalu: mgr Natalia Mikołajczak 

tel.: 661 306 960 (kontakt w godzinach od 10:00 do 15:00)  

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:   

    15 maja 2021 

    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 27 kwietnia 2019 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:  

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Markowicach 

     88 1020 1505 0000 0102 0194 8793 

 

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. Po przesłuchaniach odbędą się WARSZTATY WOKALNO-TEATRALNE dla wszystkich 

uczestników Festiwalu.  

4. W trosce o sprawny przebieg festiwalu prosimy aby na płycie, bądź pendrive znajdował się tylko 

podkład utworu wykonywanego podczas festiwalu.   

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

uczucia religijne. 

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

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

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

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

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

10. Uczestnicy przeniosą poprzez wypełnienie druku OŚWIADCZENIA nieodpłatne na rzecz 

organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu.  

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

kolejność zgłoszeń. 

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

Nie zapewniamy instrumentów muzycznych.    

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

poczęstunek.                                                                                                                                                                         

14. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.  

15. W związku z panującą epidemią organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy odbywania 

się festiwalu.  

 

 

 SEDRECZNIE ZAPRASZAMY! 



 

II 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 

…………………………………………………… 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L                   z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. 
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach 
88-320 Strzelno, Markowice 28 

 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować                 w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: j.waszak@strzelno.pl 
2) pod numerem telefonu: 52 318 22 29 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, 88-320 Strzelno: ul. Cieślewicza 2                                  z 

dopiskiem „Inspektor ochrony danych” 
 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się co do zasady w związku z realizacją celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności w celu weryfikacji tożsamości / 
identyfikacji podczas odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.  

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest: 
art.6 ust.1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych                w 
określonym celu; 

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie 
potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2               lit. a) RODO, 
na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia określonej sprawy. 

 
IV. KATEGORIE DANYCH 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane 
identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe (numer telefonu), dane umożliwiające weryfikację 
tożsamości (seria i numer dowodu osobistego). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady 
adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących 
przepisów prawa. 
 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów 
ścigania, organów kontrolnych, organów systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ. 

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w 
tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych 
osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane 
Pani/Pana dane. 

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie                              na podstawie 

przepisów prawa. 

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH  

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

mailto:j.waszak@strzelno.pl


2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. usunięcia swoich danych osobowych, 

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy 

bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak                         i często-

sposobów ich gromadzenia. 

 

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

 

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,                00-193 Warszawa. 

 

X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia określonej sprawy, 

tj. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, do odbioru którego zostaje Pani/Pan upoważniona/y na mocy 

stosownego upoważnienia. 

 

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Dane osobowe Pani/ Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to 

prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zapoznałam/em się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są 

dla mnie zrozumiałe. 

 

Data i podpis ………………………………………………………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez pracowników Szkoły 

Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach w celu realizacji działalności szkoły. 

              
    ……………………………………………………………………………… 
            Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


