
 

 
ZESPÓŁ EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNY            

PRZYGODA W RYBNIKU 
 
 

 
 

„MAŁA KAROLINKA 2021” 
 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej  

dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

 

1. Cele konkursu: 

    - popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 

    - odkrywanie bogactwa śląskiego dziedzictwa kulturowego 

    - włączenie młodego pokolenia w proces integracji mieszkańców Śląska 

    - kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej 

    - inspirowanie zainteresowań problematyką edukacji regionalnej w szkołach 

2. Organizator: 

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, 44-200 Rybnik  ul. Świerklańska 42A 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” 

Urząd Miasta Rybnika 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują 1 piosenkę śląską (z akompaniamentem lub bez)  w 

kategorii: soliści, duety, zespoły ( do 6 osób ) 

Z placówki można wystawić maksymalnie 3 pozycje w każdej z grup wiekowych: 

 

   3 - 4 lat 

   5 - 6 lat 

 

Jeżeli  wykonawcy w duetach i zespołach będą z kategorii mieszanej 
 (np.duet :4l. i 5l.) uczestnicy będą oceniani w kategorii wyższej. 
 
 
Z placówki można wystawić maksymalnie 3 pozycje w każdej z grup wiekowych. 
 
4. Uczestników oceniać będzie profesjonalna komisja. 

5. W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim: 



- poziom wykonania – emisja głosu, intonacja 

- autentyzm wykonywanych piosenek z zachowaniem ich charakteru ludowego   

( gwara, zgodność z oryginałem,  naturalność) 

- ogólne wrażenie artystyczne  

- dobór repertuaru do wieku uczestnika 

Promowane będą piosenki ludowe mniej popularne. 

6.Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 09.11.2021r wg załączonego wzoru:        

e-mail oppprzygoda@interia.pl 

7. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

wszystkich uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na udział w 

konkursie podczas trwania pandemii COVID 19.Zgody muszę zostać dostarczone 

najpóźniej w dniu konkursu. 

8.I etap konkursu – przesłuchanie uczestników odbędzie się bez udziału publiczności        

w Zespole Edukacyjno - Artystycznym Przygoda w Rybniku, ul. Świerklańska (tel/fax 32 

4226376)   w dniach  16 i 17.11.2021r. o godz. 9.30. Kolejność przesłuchań będzie 

dostępna   na stronie internetowej www.przygoda-rybnik.pl od 12.11.2021r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do zamian w podanej kolejności przesłuchań. 

9.Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie umieszczona  na stronie  

internetowej www.przygoda-rybnik.pl 

FINAŁ odbędzie się 30.11 i 01.12.2021r. w siedzibie ZEA – Przygoda w Rybniku przy ul. 

Świerklańskiej 42 A  

Dzień i godzina konkursu finałowego dla poszczególnej  kategorii wiekowej zostanie 

podana do dnia 22.11.2021r. 

Na finale konkursu będzie możliwa obecność osób towarzyszących finaliście ale  

będzie to  uzależnione od obecnej na ten czas sytuacji epidemiologicznej. 

W związku z możliwością zaostrzenia/zmiany obostrzeń związanych ze stanem 

zagrożenia epidemicznego, termin konkursu może ulec zmianie o czym organizator 

poinformuje uczestników 

Podczas konkursu dozwolone są występy wyłącznie z akompaniamentem fortepianu, 

tradycyjnych instrumentów muzycznych lub a’capella. Zabrania się odtwarzania 

muzyki z nośników elektronicznych. 

 

                                                                                   Serdecznie zapraszamy. 

 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 
 

 

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu  

„Mała Karolinka 2021” 
 

 

 

1. Nazwisko i imię uczestnika..............................................................................` 

 

 

2. Nazwisko i imię opiekuna................................................................................ 

 

3. Wiek uczestnika ................................................................................. 

 

4. Nazwa szkoły lub placówki.............................................................................. 

 

5. Adres szkoły lub placówki, nr telefonu 

e-mail: 

6. Repertuar (tytuł piosenki): 

 

- ............................................................................................................................. 

    

- ............................................................................................................................. 

 

7.  Potrzeby techniczne: 

 

- ............................................................................................................................. 

    

- ............................................................................................................................. 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w karcie zgłoszenia uczestnika konkursu oraz wizerunku mojego dziecka do promowania 
działań związanych z realizacją Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej                   „Mała 
Karolinka 2021”, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium.  
 
 
 ……………………….……………………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
– brak podpisu oznacza brak zgody) 

 

Kto przetwarza dane osobowe? 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku z siedzibą w Rybniku,  
44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42a. 
 
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można 
odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.  
W przypadku braku zgody niemożliwy będzie udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej  „Mała Karolinka 2021”.  
 
Dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo 
przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów 
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, 
wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 
 
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Jakie w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa? 
Zgodnie z przepisami w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach, 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach, 
5) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Komu udostępniamy dane osobowe? 
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za 
wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest 
to niezbędne do realizowania zadań Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku, np. innym administratorom 
obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 
 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie 
przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie 
dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 
 
 
 
Jak można się z nami skontaktować? 
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować listownie, na adres: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, ul. Świerklańska 42a, 44-200 Rybnik 
lub pocztą elektroniczną, na adres: oppprzygoda@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 
Załącznik nr 3 



 
 
 

Rybnik, dnia…………………… 
 
………………………………………  
 (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………..………………………………… w 

Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej „Mała Karolinka 2021” organizowanym w ZEA Przygoda 

w Rybniku w okresie zagrożenia epidemicznego. Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami 

funkcjonowania ZEA Przygoda w okresie epidemii. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażanie zgody na 

udział w zajęciach ZEA Przygoda w Rybniku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar 

temperatury przez pracownika placówki oraz odizolowanie dziecka w razie wystąpienia objawów 

choroby.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej 

„Mała Karolinka 2021” oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

 
 
 
 
 

 
 

……………………….……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

– brak podpisu oznacza brak zgody) 


