
 
 

Regulamin 

III FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

„DZIECIĘCE BRZMIENIE” 

I ORGANIZATOR  

Centrum Działań Twórczych w Lubinie 

II WSPÓŁORGANIZATORZY  

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

ZOO Lubin 

III CEL  

Celem Festiwalu jest: 

• popularyzacja piosenki dziecięcej,  

• kształcenie muzyczne poprzez zabawę,  

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, 

• prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków, 

• kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej. 

VI UCZESTNICTWO 

1. Konkurs jest kierowany do przedszkoli powiatu lubińskiego. 
2. Każda placówka może zgłosić do konkursu jedną piosenkę wykonywaną przez grupę 

wychowanków lub solistę. 
3. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5. minut. 
4. Utwór, dzieci wykonują a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem bądź 

podkładem muzycznym. 
5. Piosenki zostaną nagrane przez CDT i zaprezentowane na fanpage’u instytucji na 

Facebooku. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest złożenie karty zgłoszeniowej i oświadczenia 

dotyczącego zgody na udział w konkursie, wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu. Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać we wskazanym w regulaminie 

terminie. 

 

 



 
 

V REJESTRACJA FILMOWA 

Piosenki będą nagrane przez ekipę filmową Centrum Działań Twórczych w każdej z placówek, 
które zgłoszą swój udział w festiwalu, w terminie ustalonym pomiędzy przedstawicielami 
Przedszkola i CDT. Forma nagrania jest jedna dla wszystkich uczestników, z góry ustalona przez 
Organizatora. 

VI JURY I GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI 

1. Zgłoszone do Festiwalu piosenki oceniać będzie Jury powołane przez CDT. Decyzje Jury 
są ostateczne i niepodważalne.  

2. Organizatorzy przewidują także nagrodę publiczności. Głosowanie odbywać się będzie 
podczas Gali finałowej. 

VII TERMINY  

1. Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 kwietnia 2023, do godziny 12.00 pod adresem 
kontakt@cdt.lubin.pl 

2. Termin nagrań od 8 do 15 maja 2023. 
3. Gala finałowa i prezentacje uczestników odbędą się 1 czerwca od godz.16.00 na terenie 

ZOO Lubin. 

VIII NAGRODY 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięskich przedszkoli.  

 

IX OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Działań Twórczych mające 

swoją siedzibę w Lubinie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin; tel. 767 560 

015; adres e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl 

2. W Centrum Działań Twórczych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się pod adresem: ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin; 

tel. 767 560 015; adres e-mail: iod@cdt.lubin.pl 

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji Konkursu, W tym zakresie 

CDT w Lubinie przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) RODO — 

zgody wyrażonej przez osobę fizyczną. 

4. Co do zasady CDT w Lubinie nie przekazuje danych osobowych odbiorcom. Wyjątkiem 

są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub  
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działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty w zakresie i 

celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. CDT w Lubinie 

może przekazywać również dane osobowe operatorom świadczącym usługi pocztowe 

w przypadku konieczności nawiązania kontaktu w formie tradycyjnej. Państwa dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3. 

6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych takich jak nr 

telefonu będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu CDT w Lubinie z daną osobą 

fizyczną. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), 

przy ul. Stawki 2. 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat poszczególnych etapów konkursu 
a także możliwość odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn. 

2. Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu przez Uczestników. 

3.  Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez 
Organizatora Festiwalu. 

 

 

 


