XII Festiwal Piosenki „Niezapominajka”
Rok szkolny 2019/2020
1. Festiwal jest powiatowym konkursem piosenki oraz przeglądem twórczości artystów polskiej
sceny muzycznej, którzy już odeszli. Jest on skierowany do wszystkich wokalistów od ósmej
klasy szkoły podstawowej. Nawiązuje do tradycji poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej,
artystycznej, kabaretowej i innych cenionych zjawisk polskiej sceny muzycznej.
2. Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
przy w współpracy z: Powiatem Wodzisławskim, Urzędem Miasta Rydułtowy
i Szkołą Muzyczną I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach.
3. Cele:
a. Festiwal promuje polskie tradycje muzyczne i uwrażliwia na piękno muzyki.
b. Impreza jest organizowana „ku pamięci” konkretnego artysty polskiej sceny muzycznej piosenkarza, pieśniarza, twórcy – którego nie ma już między nami.
c. Festiwal promuje talenty muzyczno-artystyczne oraz rozwój muzycznych pasji wśród
młodzieży i dorosłych
4. Organizacja:
a. Festiwal odbywa się w miejscach wyznaczonych przez organizatora; jest dwuetapowy: I etap
(eliminacje: 31 stycznia 2020r. godz. 9.30, Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach , II etap (finał: 27 marca 2019 r. godz. 17.00, Rydułtowskie Centrum Kultury
w Rydułtowach).
b. Podstawą kwalifikacji do udziału w eliminacjach jest nadesłane w terminie poprawne
zgłoszenie - wypełniona karta uczestnika
c. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r., na adresy:
e-mail: niezapominajkarydultowy@gmail.com
lub szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
ul. Skalna 1 44-280 Rydułtowy
(Z DOPISKIEM – FESTIWAL NIEZAPOMINAJKA)
tel. (032) 4578360
d. Do konkursu dopuszcza się repertuar będący schedą po patronie danej edycji festiwalu.
e. W eliminacjach może wziąć udział każdy od ósmej klasy szkoły podstawowej ( zmiana od XII
edycji konkursu).
f. Laureat pierwszego miejsca z lat poprzednich nie może brać udziału w festiwalu.
e. Wyłącznie na etapie eliminacji dopuszczalna jest forma półplaybacku (podkład muzyczny).
f. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.
g. Organizator gwarantuje podstawowy sprzęt nagłaśniający. Wszelkie wymagania techniczne
należy umieścić w zgłoszeniu.

5. Szczegóły występów festiwalowych:
a. Uczestnik eliminacji (31.01.2020r.) wykonuje dwa utwory: jeden z repertuaru patrona
festiwalu, drugi – dowolny (wybrany przez siebie, dowolnego artysty).
b. wykonanie wybranych utworów nie może przekraczać 6 minut.
c. Uczestnik nie będzie miał możliwości próby na miejscu festiwalowym w pierwszym,
eliminacyjnym etapie konkursu. Przed II etapem próby będą się odbywać
w wyznaczonym przez organizatora terminie.
d. Niezależne i profesjonalne jury powołane przez organizatora w trakcie eliminacji
i finału oceniać będzie:
- umiejętności wokalne uczestnika,
- oryginalność występu i aranżacji utworu,
- wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie),
- dobór repertuaru .
e. Pierwszy etap ma na celu wyłonienie uczestników, którzy wystąpią
w finale – 27.03.2020
f. Uczestnicy przechodzący do II etapu (finału), w dniu eliminacji losują po dwie piosenki z listy
utworów, przygotowanej przez organizatorów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
Utwory te zaprezentują w finale przy akompaniamencie zespołu muzycznego powołanego przez
organizatora - obowiązuje muzyka „na żywo”.
g. W finale zostanie wyłoniona trójka najlepszych wykonawców. Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania Grand Prix Festiwalu.
h. Za premiowane miejsca organizator przewiduje atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Dyplomy
uczestnictwa otrzymają wszyscy uczestnicy finału.
i. Zwycięzca festiwalu ( laureat I miejsca, a w przypadku przyznania Grand Prix, jego zdobywca )
ma zapewniony w ramach nagrody udział w warsztatach wokalnych lub indywidualnych lekcjach
śpiewu sponsorowanych przez organizatora.
j. Finaliści „Niezapominajki” są zobowiązani do reprezentowania festiwalu – w miarę swoich
możliwości – na imprezach, konkursach i eventach organizowanych w powiecie wodzisławskim,
aż do następnej edycji festiwalu.

XII Festiwal Piosenki Niezapominajka 2020
Festiwal poświęcony pamięci
Wojciecha Młynarskiego
Karta zgłoszeniowa

Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres)

opcjonalnie:

Szkoła (pełna nazwa szkoły i adres):

Dane kontaktowe (na które będą przekazywane szczegóły imprezy):

opcjonalnie:

Opiekun:

Dobór repertuaru: oryginalny tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor muzyki
1.

2.

Uwagi techniczne:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją
XII Festiwalu Piosenki „Niezapominajka”:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator festiwalu: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskichz
siedzibą w Rydułtowach , ul. Skalna 1, kod pocztowy: 44-280 adres e-mail: lo1rydultowy@poczta.onet.pl , tel. 32 4578360 .
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach:
•
Przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie eliminacji, udziału w finale na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., akceptacji regulaminu i deklaracji zgłoszenia,
•
Wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgody.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka tel. 32 3314808
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu lub do wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są
nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania
zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego
przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

OŚWIADCZENIE ZGODY w związku z organizacją
XII Festiwalu Piosenki „Niezapominajka”
Ja ……………………………..………..niżej podpisany wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych
.związanych z udziałem w konkursie XII Festiwalu Piosenki „Niezapominajka” na stronie www szkoły (lub organizatora
wydarzenia) oraz w mediach publicznych, w tym na użytkowanych przez szkołę platformach społecznościowych (m.in. Facebook
szkolny), a także w siedzibie szkoły, organu prowadzącego i innych miejscach ogólnie dostępnych.
………………………………

………………………..…………………
miejscowość, data
czytelny podpis

Informuję, że wyrażoną zgodę ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem dalszego
przetwarzania danych określonych niniejszą zgodą.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej
wycofaniem.
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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).
………………………
pieczęć szkoły
………………………….
Data

……………………………………………………...
pieczęć imienna i podpis dyrektora

OŚWIADCZENIE ZGODY w związku z organizacją
XII Festiwalu Piosenki „Niezapominajka”
Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych małoletniego
….…………………………………………………………………..…….związanych z jego udziałem w konkursie XII Festiwalu
Piosenki „Niezapominajka” na stronie www szkoły (lub organizatora wydarzenia) oraz w mediach publicznych, w tym na
użytkowanych przez szkołę platformach społecznościowych (m.in. Facebook szkolny), a także w siedzibie szkoły, organu
prowadzącego i innych miejscach ogólnie dostępnych.
………………………………

………………………..…………………
miejscowość, data
…

czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
Informuję, że wyrażoną zgodę ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem dalszego
przetwarzania danych określonych niniejszą zgodą.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej
wycofaniem.
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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).
………………………
pieczęć szkoły
………………………….
Data

……………………………………………………...
pieczęć imienna i podpis dyrektora

