
XVIII FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM”
TUŁOWICE 14 lutego 2019r.

1. ORGANIZATOR
Tułowicki Ośrodek Kultury
ul. Porcelanowa 8
49-130 Tułowice

2. CEL IMPREZY
Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów 
w ramach tematyki piosenek     o     miłości  . Festiwal związany jest z „WALENTYNKAMI”.

3. MIEJSCE I TERMIN
Sala widowiskowa Tułowickiego Ośrodka Kultury, ul. Porcelanowa 6
14 lutego 2019r. (czwartek)
godz. 930 - rozpoczęcie przesłuchań konkursowych

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
 prawo do uczestnictwa mają wykonawcy, którzy zostaną zgłoszeni w wyznaczonym

przez organizatora terminie
 zgłoszenia na podstawie wypełnionych,  podpisanych  kart  (w  przypadku  osób

niepełnoletnich  podpisuje  opiekun  prawny) należy dokonywać osobiście, pocztą,
internetem (skan podpisanej karty) na adres: 

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice, tel. 774600672, e-mail tokstudio  @tulowice.pl  
 ostateczny termin zgłoszeń 8 lutego 2019r do godz. 1300

 karty zgłoszeń do pobrania na http://tok.tulowice.pl/118/festiwal-piosenki-z-serduszkiem-2019.html
 listy wykonawców zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej i FB organizatora w dniu 

8 lutego 2019r.o godzinie 16.00

5.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim, z podkładem na płycie CD, pendrivie lub przy akompaniamencie (do dwóch 
instrumentów), który prezentują w konkursie.
Organizator wprowadza ograniczenie liczby uczestników konkursu do 50 wykonawców – o zakwalifikowaniu decyduje KOLEJNOŚĆ 
ZGŁOSZEŃ. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy uczestników. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej w 
poszczególnych kategoriach. 
Dany wykonawca nie może ponownie wykonywać utworów, które prezentował w poprzednich edycjach festiwalu

6. KATEGORIE
 Kategoria 1 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl.1-3 i młodsi, roczniki 2009 i późniejsze)
 Kategoria 2 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 4-6 roczniki 2006-2008)
 Kategoria 3 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, roczniki 2004-2005)
 Kategoria 4 - soliści (ponadpodstawowe i starsi, nie przekraczający 24 roku życia, roczniki 1994-2003)
W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji (2018). Nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnik przeszedł
do innej kategorii wiekowej. Jedną placówkę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie dwóch wykonawców.

7. OCENA
Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:
 dobór repertuaru do wieku wykonawcy i tematyki festiwalu (tematyka nie będzie brana pod uwagę jedynie w Kategorii 1)
 stopień trudności, technikę, poprawność wykonania, interpretację utworu
 wyraz artystyczny, z zaakcentowaniem motywu przewodniego festiwalu (np. w stroju i elementach występu)
 interpretację

Jury w wyniku oceny prezentowanych utworów przyznaje miejsca, wyróżnienia i nagrody w poszczególnych kategoriach

8. INFORMACJE TECHNICZNE
Organizatorzy konkursu zapewniają:
 nagłośnienie z obsługą, odtwarzacz CD/mp3
 wykonawcy dostarczają podkłady muzyczne na płycie CD lub pendrivie

płyta  CD: format  AUDIO CD (podpisana  imieniem i  nazwiskiem wraz  z  tytułem utworu,  z  nagranym  tylko  jednym utworem
wykonywanym w festiwalu), 
pendrive: format FAT 32, zapisany na nim tylko jeden podkład do wykonywanego utworu, bezpośrednio na pendrivie bez folderu

 UWAGA!!!  nie  odtwarzamy podkładów z  odtwarzaczy  mp3,  mp4,  telefonów,  laptopów,  tabletów  i  innych  tego  typu  urządzeń,
będziemy tego bardzo przestrzegać, więc prosimy o rzetelne podejście do tematu

 wyklucza się stosowanie playbacków

9. PRZEPISY ORGANIZACYJNE
 W     dniu     festiwalu     zgłoszenia     nie     będą     przyjmowane  
 W dniu festiwalu każdy uczestnik ma obowiązek potwierdzenia swojego przybycia w sekretariacie festiwalu, gdzie okazuje ważny 

dokument potwierdzający tożsamość i rok urodzenia (legitymacja uczniowska, studencka lub inny)
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator wraz z Jury
 Organizator nie zwraca kosztów przejazdu
 Pomiędzy poszczególnymi kategoriami Jury udaje się na naradę
 Ogłoszenie wyników kategorii 1 nastąpi po przesłuchaniu kategorii 2, wyniki pozostałych kategorii zostaną ogłoszone około godziny 

14.00 po zakończeniu wszystkich przesłuchań konkursowych i ustaleniu werdyktu przez Jury.
ZAPRASZAMY! 

mailto:tokstudio@tulowice.pl


Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tułowicki Ośrodek Kultury z siedzibą ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice tel. 
774600672, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez mail: 
tokdyrekcja@tulowice.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Tułowicki Ośrodek Kultury może się Pani/Pan 
skontaktować z powołanym przez Dyrektora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: poczta@krzysztofkranc.com lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody, w celu prawidłowej 
realizacji i promocji „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”
4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
5. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi w przepisach prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.
7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Dane nie będą 
przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane na czas realizacji „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, a 
następnie niszczone zgodnie z przepisami prawa.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez 
Tułowicki Ośrodek Kultury danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy RODO. Organem właściwym do wniesienia 
w/w skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”
12. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wyraża rodzic 
lub opiekun prawny.


