
XX FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM”
TUŁOWICE 15 lutego 2021r.

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
profile Tułowickiego Ośrodka Kultury:
FACEBOOK Tułowicki Ośrodek Kultury
YOU TUBE Tułowicki Ośrodek Kultury
15 lutego 2021r. (poniedziałek)
godz. 900 - rozpoczęcie przesłuchań konkursowych

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

wyznaczonym przez organizatora terminie
 zgłoszenia na podstawie poprawnie wypełnionych, podpisanych kart - załącznik

nr  1  (w  przypadku  osób  niepełnoletnich  podpisuje  opiekun  prawny) należy
dokonywać pocztą, internetem (skan wypełnionej i 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 2021r do godz. 1300

 karty zgłoszeń do pobrania na http://tok.tulowice.pl/199/145/festiwal-piosenki-z-
serduszkiem-2021.html

 listy wykonawców zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej i FB organizatora w dniu 
11 lutego 2021r.o godzinie 16.00

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu

5.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie wyłącznie w wersji online, w dniu 15 lutego br. zostanie przeprowadzona transmisja na profilach 
Tułowickiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy przygotowują nagranie wideo jednego utworu w języku polskim, z podkładem  lub przy 
akompaniamencie (do dwóch instrumentów), które to nagranie zostanie zaprezentowane 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 2011 i późniejsze)
 Kategoria 2 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 4-6 roczniki 2008-2010)
 Kategoria 3 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, roczniki 2006-2007)
 Kategoria 4 - soliści (ponadpodstawowe i starsi, nie przekraczający 24 roku życia, roczniki 1996-2005)
W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji (2020). 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)

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

8. INFORMACJE TECHNICZNE
Nagrania wideo w formacie mp4 należy dostarczyć w następujący sposób:
- tradycyjnie pocztą, płyta CD zawierająca nagranie + wypełniona prawidłowo i podpisana karta zgłoszeń
- w formie elektronicznej należy plik zapisać na wirtualnym dysku organizatora pod adresem (logowanie własnym loginem i hasłem do 
usług google) https://drive.google.com/drive/folders/17UOa4riMjFD8-NKcEYgVPv5xO0RJVc3s?usp=sharing lub przesłać np. poprzez 
WeTransfer, wówczas należy mailem przesłać do link do pobrania
- w nazwie pliku musi znajdować się nazwisko i imię wykonawcy kategorię oraz tytuł utworu (np. Kowalski Jan kat2 Piosenka)
- skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń można przesłać mailem lub również zapisać we wskazanym wcześniej dysku
- nagrań można dokonywać dowolnym urządzeniem, które ma możliwość nagrania pliku wideo
- nagranie musi zawierać wykonanie „na żywo” utworu zgłaszanego do konkursu (nie montowane, nie teledysk)
- format nagrań 16:9 lub 16:10 (nagrania wykonane w poziomie), plik nie większy niż 100MB
Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia ze względu na bardzo słabą jakość nagrania

9. PRZEPISY ORGANIZACYJNE
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator wraz z Jury
 Pomiędzy poszczególnymi kategoriami Jury udaje się na krótką naradę
 Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego 2021 około godziny 14.00 po zakończeniu wszystkich przesłuchań konkursowych i 

ustaleniu werdyktu przez Jury. 
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ZAPRASZAMY! 
Załącznik nr 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

Festiwal „Piosenki z Serduszkiem”

1.   Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Tułowicki  Ośrodek  Kultury,  z  siedzibą  w  Tułowicach,  ul.  Porcelanowa  8,  49-130  Tułowice,
          tel.: 774600672,, e-mail: tokdyrekcja@tulowice.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest  Katarzyna Żuchaj, tel. 509027990, e-mail:biuro@kancelaria-odo.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w zakresie organizacji festiwalu.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie.

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny informowany poprzez publikacje administratora oraz środki masowego przekazu,
w tym media społecznościowe oraz jury przedmiotowego festiwalu.

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, tj. do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu

oraz dodatkowo, w odniesieniu do imion, nazwisk i wizerunków uczestników konkursu, przez okres publikacji tych danych.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie Państwa danych osobowych:
1. nie jest wymogiem ustawowym,
2. jest wymogiem umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, uniemożliwia udział w przedmiotowym konkursie.

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane.
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