REGULAMIN
V DZIECIĘCEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI
KORAL SONG
„Piosenki na bibułkach” – twórczość Agnieszki Osieckiej

I Organizator
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej z siedzibą w Lipnicy Murowanej 74,
32-724 Lipnica Murowana, organizuje V Dziecięcy Festiwal Polskiej Piosenki KORAL SONG.
II Cele
- promowanie polskiej piosenki, wartościowej literacko, artystycznie i wychowawczo,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży,
- promowanie polskiej kultury muzycznej,
- odkrywanie oraz promocja młodych talentów i osobowości scenicznych,
- inspirowanie do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki,
- popularyzacja śpiewu jako formy aktywności muzycznej.
III Repertuar
Tematem Festiwalu będzie twórczość Agnieszki Osieckiej - poetki, reżyserki filmowej,
dziennikarki, ale przede wszystkim jednak autorki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek.
Piosenek, pisanych zazwyczaj na poczekaniu, w restauracji, na lotnisku, w pociągu…
Inspirowało Ją wszystko wokół. Obserwowała ludzi, a słowa swoich utworów kreśliła na
kawiarnianych serwetkach. Te „bibułkowe piosenki” potem stawały się hitami. Ona sama
była królową warszawskiej cyganerii i kobietą, która już za życia wyprzedzała swoje czasy.
Muzykę do jej dzieł komponowali wybitni twórcy m.in.: Seweryn Krajewski, Adam
Sławinski, Krzysztof Komeda, Zygmunt Konieczny. Do swoich ulubionych wykonawców
zaliczała Kalinę Jędrusik, Marylę Rodowicz, Magdę Umer, Seweryna Krajewskiego, Krystynę
Jandę, Skaldów. Twórczość Agnieszki Osieckiej pomimo wielu lat ciągle jest aktualna. Artyści
stale inspirują się jej tekstami oraz wykonują je, aby przybliżyć jej dokonania szerszej
publiczności. Koncerty Agnieszki Osieckiej w wykonaniu innych artystów są wspaniałą okazją,
aby lepiej poznać jej wyjątkową twórczość.
IV Warunki uczestnictwa
a) uczestnik prezentuje swoje umiejętności wokalne na nagraniu audiowizualnym, które
będzie podlegało ocenie jury;
b) uczestnik prezentuje jedną piosenkę, której autorką słów jest Agnieszka Osiecka;
c) warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pliku z nagraniem oraz poprawnie
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania ze strony
www.kulturalipnica.pl);

d) uczestnik realizuje film z nagraniem w warunkach domowych (przy pomocy telefonu,
tabletu, komputera, aparatu fotograficznego, itp.), a prezentowana piosenka musi
mieć dobrze słyszalny wokal;
e) nagranie nie może pochodzić z koncertu, pokazu scenicznego, nagrania studyjnego,
na którym miała miejsce realizacja dźwięku;
f) uczestnik Festiwalu przesyła nagranie i kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 lub nr 2
do niniejszego Regulaminu) do dnia 21 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną na adres
koralsong@gmail.com
lub kulturalipnica@wp.pl (w tytule KORAL SONG)
lub tradycyjną na adres: Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica Murowana 74.
O terminowym zgłoszeniu decyduje data wpływu materiałów do Gminnego Domu
Kultury. W przypadku wersji papierowej potwierdzenie pieczęcią wpływu
do Gminnego Domu Kultury, a nie data stempla nadania pocztowego,
g) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przesłanie karty zgłoszenia będącej
zgodą na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
h) uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii (solista lub zespół wokalny).
w Festiwalu nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix IV Festiwalu Koral Song
z 2020 r.
j) Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego
za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z jego
udziałem w Festiwalu (m.in. podczas prezentacji nagrodzonych wykonań), w celach
dokumentacyjnych oraz promocyjnych Festiwalu. Zgoda obejmuje w szczególności
takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach
internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w
innych środkach masowego przekazu. Zgodę na upublicznienie wizerunku stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu.
i)

V Kategorie uczestników
W Festiwalu uczestniczyć mogą wykonawcy z województwa małopolskiego kwalifikujący się
do podanych kategorii wiekowych:
1. Soliści:
- 3 - 7 lat
- 8 - 13 lat
- 14 - 18 lat
2. Zespoły wokalne (skład do 6 osób) i duety
Uczestnicy mogą zgłaszać się na Festiwal samodzielnie lub poprzez placówki kulturalne,
oświatowe, stowarzyszenia i inne. Każda instytucja delegująca może zgłosić do udziału
w Festiwalu maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

VI Terminy
- przesłanie nagrania i karty zgłoszenia do dnia 21.06.2021 r.
- ocena jury i ogłoszenie wyników do dnia 30.06.2021 r.
O wynikach Festiwalu i formie wręczenia nagród uczestnicy, instytucje delegujące zostaną
poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Organizatora.
VII Kryteria ocen
Prezentacje oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora. Komisja
ocenia według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka,
- intonacja i estetyka brzmienia,
- interpretacja utworu,
- ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.
VIII Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe według posiadanego stanu. Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. W zależności od poziomu prezentacji
uczestników Festiwalu przewiduje się przyznanie Grand Prix Festiwalu – statuetki Koral
Song w każdej kategorii.
IX Informacje dodatkowe
1. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy
Murowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 14 6852108
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
3. Przesłanie karty zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją przez
Wykonawcę/Wykonawców, niniejszego Regulaminu.
4. Osobą dokonującą zgłoszenia uczestnika do konkursu jest osoba pełnoletnia lub
rodzic/opiekun prawny dziecka. Ma on obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego
Regulaminu.
5. Udział w Festiwalu jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora, w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia Laureatów.
6. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, przesyłając nagranie zobowiązuje się do
przeniesienia na Organizatora majątkowe prawa autorskie albo udzieli licencji

wyłącznej uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
nadesłanego nagrania w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa
autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do
pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b. publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d. prawo do wykorzystania dla celów promocyjnych;
e. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBWOYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka jest
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74,
tel. (14) 68 52 108, kulturalipnica@wp.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani
Patrycja Powroziewicz, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
3. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka przetwarzane będą zgodnie z
art. 6 ust 1. lit. a) RODO (tj. przetwarzanie danych dziecka odbędzie się na podstawie zgody
opiekuna prawnego dziecka).
4. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka przetwarzane będą
w celach:
a. organizacji i przeprowadzenia V Dziecięcego Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG,
b. wyłonienia laureatów V Dziecięcego Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG,
c. prezentacji nagrodzonych wykonań wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem
zamieszkania w mediach tj. stronie internetowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy
Murowanej, stornie Facebook GDK Lipnica Murowana, stronie Facebook Gmina
Lipnica Murowana, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych
środkach masowego przekazu.

5. Odbiorcą uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka będą organy państwowe w zakresie
wykonywanych zadań oraz osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych
osobowych.
6. Dane osobowe Laureatów Festiwalu będą przekazane do państwa trzeciego. W związku
z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,
USA informujemy, że spółka przekazuje dane osobowe na podstawie standardowych klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
7. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka będą przetwarzane przez czas
trwania Festiwalu oraz po jego zakończeniu przez czas trwania ewentualnych postępowań w
zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku
postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane
będą do momentu wycofania zgody.
9. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych dziecka nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Uczestnicy oraz opiekunowie prawni dziecka mają prawo dostępu do danych, prawo
sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych uczestników odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
12. Uczestnikom oraz opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, w momencie gdy
uznają, ze przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.
13. Podane danych przez uczestników i opiekunów prawnych dziecka jest wymogiem wzięcia
udziału dziecka w V Dziecięcym Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG, nie podanie danych
osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Festiwalu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu V Dziecięcego Festiwalu
Polskiej Piosenki KORAL SONG

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA V DZIECIĘCY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI „KORAL SONG”

1. Imię i nazwisko, wiek uczestnika
...........................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania
............................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna
………………………………………………………………………..................................................................................
4. Instytucja delegująca (jeśli dotyczy)
………………………………………………………………………..................................................................................
5. Tytuł piosenki
………………………………………………………………………..................................................................................

Uczestnictwo w festiwalu mojego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu V Dziecięcego
Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG. Regulamin Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora http://www.kulturalipnica.pl/.

……..….....................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2
do Regulaminu V Dziecięcego Festiwalu
Polskiej Piosenki KORAL SONG

KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
NA V DZIECIĘCY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI „KORAL SONG”

1. Imię i nazwisko, wiek uczestnika
...........................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania
............................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy uczestnika
………………………………………………………………………..................................................................................
4. Instytucja delegująca (jeśli dotyczy)
………………………………………………………………………..................................................................................
5. Tytuł piosenki
………………………………………………………………………..................................................................................

Uczestnictwo w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu V Dziecięcego Festiwalu Polskiej
Piosenki KORAL SONG. Regulamin Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
http://www.kulturalipnica.pl/.

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

Załącznik nr 3
do Regulaminu V Dziecięcego Festiwalu
Polskiej Piosenki KORAL SONG

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego1 dziecka, utrwalonego
podczas uczestnictwa w V Dziecięcym Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG, przez
organizatora Festiwalu tj. Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej w celu informacji,
promocji i prezentacji laureatów Festiwalu na stronie internetowej Gminnego Domu Kultury
w Lipnicy Murowanej, stornie Facebook GDK Lipnica Murowana, stronie Facebook Gmina
Lipnica Murowana, w materiałach promocyjnych dotyczących Festiwalu oraz w innych
środkach masowego przekazu.

……….…………………………………………..
(data i podpis uczestnika Festiwalu/rodzica/opiekuna)

1

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
do Regulaminu V Dziecięcego Festiwalu
Polskiej Piosenki KORAL SONG

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy
Murowanej, który jest organizatorem V Dziecięcego Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG,
nadesłanego materiału filmowego w dowolnym czasie i formie. Jednocześnie, wyrażam zgodę
na przekazanie na rzecz Organizatora bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw
majątkowych do przedmiotowej pracy zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności:
a. trwałego lub czasowego utrwalenia lub zwielokrotnienia w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania do pamięci
komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak
również trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami;
b. publicznego rozpowszechniania i udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d. wykorzystania dla celów promocyjnych;

……………………………………….…………………………………………..
data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

