
 
 
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI POŚWIĘCONEJ 

JANOWI PAWŁOWI II W 100. ROCZNICĘ URODZIN 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury i Biblioteka  

w Bardzie, ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

CELE PRZEGLĄDU 

2. Celem przeglądu jest: 

a) uczczenie 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, 

b) rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, 

c) popularyzacja muzyki i promowanie utalentowanych amatorskich 

zespołów muzycznych. 

UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE 

3. Do przeglądu mogą zgłaszać się amatorskie zespoły muzyczne, chóry, 

schole z terenu całej Polski wykonujące utwory dedykowane Świętemu 

Janowi Pawłowi II (niekoniecznie o Janie Pawle II), także utwory własne.  

4. Aby wziąć udział w przeglądzie należy przesłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.bardo.pl) wraz z nagraniem 

wideo wykonanym na potrzeby przeglądu. Nagranie powinno zawierać 2 

utwory trwające łącznie nie dłużej niż 10 minut (na płycie DVD lub w 

formie pliku mp4) 

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z nagraniem należy przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2020r.  

a) pocztą elektroniczną na adres: centrum@bardo.pl 

b) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, 

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

c) lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, 

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

KATEGORIE PRZEGLĄDU 

6. Przegląd zakłada podział na następujące kategorie: 

a) zespoły śpiewacze, ludowe i folklorystyczne dziecięce – skład co 

najmniej 9 osób (do 15 roku życia) 

b) zespoły śpiewacze, ludowe i folklorystyczne mieszane- skład co 

najmniej 9 osób 

c) chóry 2,3,4 głosowe jednorodne i mieszane  

d) chóry, schole dziecięce (do 15 roku życia)  
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KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

7. Oceny zespołów zgłoszonych do przeglądu dokona 3 osobowe jury w 

składzie: 

a) Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,  

b) Mirosława Kieloch – kierownik i choreograf licznych zespołów 

ludowych, 

c) Roman Matecha- absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 

specjalność wokalistyka, były barytonista Opery Wrocławskiej 

8. Ocena jury jest ostateczna.  

9. Jury dokonując oceny będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

a) właściwy dobór repertuaru 

b) poziom warsztatu wykonawczego 

c) estetyka wizerunku  

d) ogólny wyraz artystyczny  

10. Przegląd zakłada przyznanie następujących nagród: 

a) Nagrody finansowe: w każdej kategorii za zajęcie I, II, III miejsca  

odpowiednio: 800 zł, 700 zł, 600 zł  

b) statuetki: w każdej kategorii za zajęcie I, II, III miejsca  

c) dyplomy dla zespołów, chórów i scholi uczestniczących w przeglądzie.  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PUBLIKACJA NAGRAŃ 

11. Ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi 29 listopada 2020r. na portalu 

społecznościowym Gminy Bardo oraz Telewizji Sudeckiej, ponadto 

wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bardo.pl  

12. Nagrania wideo laureatów przeglądu w każdej z kategorii zostaną 

opublikowane na portalu społecznościowym Gminy Bardo, Centrum 

Kultury i Biblioteka w Bardzie oraz na stronie internetowej www.bardo.pl  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulamin. 

14. Organizator nie odsyła przesłanych przez uczestników nagrań wideo. 

15. Uczestnicy przeglądu zobligowani są zapoznać się z obowiązkiem 

informacyjnym z art.13 rozporządzenia 2016/679 RODO znajdującym 

się poniżej. 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w 

Bardzie z siedzibą przy  

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo, tel. 74 81 70 827. 

2. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod 

adresem e-mail:iod@bardo.pl. 

http://www.bardo.pl/
http://www.bardo.pl/
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim 

Przeglądzie Piosenki Poświęconej Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę 

urodzin na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 25 

października 1991 r. – o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, 

trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji 

Kultury.  

Informujemy, że wizerunek w postaci nagrań wideo będzie przetwarzany również w 

oparciu o art. 81 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych w oparciu o art. 6 

ust.1 lit e RODO do momentu zatwierdzenia raportu z realizacji zadania, chyba że 

wyraził Pan/Pani zgodę - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na dłuższe przetwarzanie w celach 

promocji CKiB w Bardzie. Nagrania laureatów, którzy zajmą I, II i III miejsce zostaną 

opublikowane na portalu społecznościowym Gminy Bardo oraz na stronie 

www.bardo.pl . 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. - zgoda osoby której dane dotyczą, w zakresie nr 

telefonu będzie przetwarzana w celach kontaktowych. Informujemy, że podanie 

nr tel. jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania.  

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane : 

• Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą 

interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy 

Sądowi, państwowymi samorządowym jednostkom organizacyjnym. 

• Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub 

innym administratorom danych przetwarzający Państwa dane we własnym 

imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatycznej, pomoc prawną, 

lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące 

działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność 

płatniczą np. banki  

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane – do momentu zatwierdzenia raportu 

z realizacji zadania. chyba że wyraził Pan/Pani zgodę na dłuższe ich 

przechowywanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO. Państwa 

zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprze pisemne złożenie 

odwołania zgody w CKiB. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

http://www.bardo.pl/


 
 
 
 
 
 

2. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobligowani do 

ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

6. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

 

 


