
REGULAMIN  KONKURSU „MINI PLAYBACK SHOW” 
 
 

 ORGANIZATOR:  Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 
 

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Katarzyna Ludwiczak 
 

CELE KONKURS  

· popularyzowanie działań artystycznych, 

 · rozwijanie kreatywności dzieci, 

· promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu  

· rozwijanie zainteresowań uczniów i uzdolnień muzycznych  

· zachęcenie do czynnego udziału w imprezach muzycznych 
 

 UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku od 5 lat. 

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko lub grupa dzieci (max 3 osoby).  
 

FORMA KONKURSU: Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w 

naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki 

współczesnej) poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę - imitując ich śpiew i taniec, 

przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym 

zakresie strojach i rekwizytach. 
 

 INFORMACJE OGÓLNE: 

1.  Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min i 

przygotowuje się we własnym zakresie.  

2. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas występu 

dziecko nie może być ubrane prowokacyjnie. 

3.Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie nagrania video z występem  na adres e-mail:  

kalud1@poczta.onet.pl do dnia 15.06.2020r  oraz skanu wypełnionej zgody na udział dziecka 

wraz z podpisana klauzulą RODO.  

4. Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane Jury.  Decyzja organizatora i jury jest 

ostateczna i niepodważalna. 

5.Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 23.06.2020.Informacja na stronie nowyduninow.info.pl, w 

zakładce GOK 
 

MIEJSCE REALIZACJI: nagrania uczestników zostaną zaprezentowane na facebook gminy 

Nowy Duninów w dniu 23.06.2020 
 

 PRZEBIEG KONKURSU: W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca  w 

następujących kategoriach wiekowych: 

I kategoria – 5-7 lat, 

II kategoria  8- 10 lat, 

III kategoria 11 – 13 lat. 
 
 
 
 

 
 
 



 ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

 W KONKURSIE MINI PLAYBACK SHOW 

 ORGANIZOWANYM PRZEZ  

GMINNY OŚRODEK  KULTURY W NOWYM  DUNINOWIE 

 Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE 
 

 

1. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 

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

 (imię i nazwisko, wiek )  

 w konkursie muzycznym Mini Playback Show. 
 

2. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). 
 

3. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wizerunku 

mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału 

w konkursie. 
 

5. Administratorem Danych Osobowych GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 

jest: 

kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewce,  

ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1 , 09-0506 Soczewka 
 

 6. Informuję, że posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych  

dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie 

do przenoszenia danych. 
 
7. Okres przechowania danych  osobowych przez administratora danych osobowych wynosi jeden rok 

od podpisania zgody. 

 
8. W sprawach związanych z Pani/a  dziecka danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, inspektor@nowyduninow.info.pl 

 
 
 
 

………………………………………………………….. 

                                                               Miejscowość i data 
 
 

 
 


