
REGULAMIN  

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ 
pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

 

 
 

1. ORGANIZATORZY: 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, 

 Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, 

 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach, 

 Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 

 Urząd Miasta Tychy. 
 

2. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

pieśń, piosenka o charakterze patriotycznym, nawiązująca do wydarzeń historycznych i polskich tradycji 

narodowych, pieśni powstańcze w związku z upamiętnieniem Powstań Śląskich. 
 

3. TERMINY: 

 eliminacje: 8-9 listopada 2022 r. (wtorek i środa) 

soliści i zespoły – przesłuchania odbędą się w MDK 1 zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

 podsumowanie, wręczenie nagród i koncert galowy: 30 listopada 2022 r. (środa) 

o godz. 1200 w Teatrze Małym w Tychach (forma koncertu zostanie ustalona przez organizatorów 

z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej). 

 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

I. przesłanie do 26.10.2022 r. (środa) do godz. 1200 wypełnionego zgłoszenia (osobny druk dla 

przedszkoli) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, na publikację wizerunku oraz na 

uczestnictwo (wzory stanowią załącznik) na adres: 
 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 

ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy, 

tel. 32 227-30-59, 513 032 824, 

e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl 
 

II. udział w konkursie jest bezpłatny; 
 

III. konkurs jest skierowany do wychowanków przedszkoli, placówek wychowania pozaszkolnego, 

placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych; 
 

IV. konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych  (o przydziale 

do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 2/3 uczestników zespołu): 
 

 przedszkola (mogą zaprezentować 1 utwór),  

 szkoła podstawowa kl. I-IV,  

 szkoła podstawowa kl. V-VIII,  

 szkoły ponadpodstawowe (wiek uczestników do 21 lat);  

 

V. w konkursie mogą uczestniczyć: 
 

 solistki/soliści (z maksymalnie 3 osobami akompaniującymi), 



 zespoły (co najmniej 2 wykonawców śpiewających, ilość akompaniatorów dowolna), dopuszcza 

się występ zespołów folklorystycznych; 
 

VI. uczestnicy mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby (również 

dorosłej) lub z przygotowanym wcześniej dowolnym akompaniamentem nagranym w formacie mp3 

(nie dopuszcza się występu z tzw. „pełnego playbacku” dotyczy także przedszkoli); 
 

VII. prezentacja konkursowa polega na wykonaniu łącznie dwóch utworów o charakterze i treści 

zgodnej z tematyką konkursu (przedszkola mogą zaprezentować jeden utwór); 
 

VIII. łączny czas występu nie może przekroczyć 8 minut; 

 

5. UWAGI ORGANIZACYJNE: 
 

I. zapewniamy nagłośnienie: 6 mikrofonów, laptop do odtworzenia plików mp3 do nagranych 

akompaniamentów; pianino, keyboard. 

II. koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca; 

III. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia ostatecznych decyzji w kwestiach spornych, 

a także o ostatecznym podziale na kategorie; 

IV. organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie sposobu przeprowadzenia przesłuchań przy 

wcześniejszym poinformowaniu uczestników. 
 

6. DANE OSOBOWE: 

I. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Urząd Miasta Tychy, Miejskie 

Centrum Kultury, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach oraz Tyski Chór Mieszany Presto 

Cantabile są współadministratorami danych osobowych (zwane dalej Administrator) zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r.  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.  

II. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celu obsługi konkursu, w tym publikację wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku. 

III. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. 

IV. Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych 

Osobowych. 

V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza UE oraz nie będą podlegały 

profilowaniu. 

VI. Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod.mdk1@oswiata.tychy.pl 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA „NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY” 2022/2023 – PRZEDSZKOLA 

 
prosimy o czytelne wypisanie karty 

1) Nazwa zespołu, liczba uczestników (w tym ile dziewczynek i ile chłopców) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail podmiotu zgłaszającego uczestnika/zespół: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail nauczyciela/instruktora: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Tytuł utworu, autor muzyki i tekstu, czas trwania (przedszkola mogą zaprezentować jeden utwór): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Potrzeby techniczne (zgodnie z pkt 5, ppkt I): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

prosimy o zaznaczenie:   występ a’capella    TAK   NIE 

  występ z akompaniamentem    TAK   NIE 

  występ z podkładem mp3    TAK   NIE 

 
Zgoda na przetwarzanie danych i udział 

Wyrażam zgodę na udział, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (w przypadku osoby pełnoletniej) 
oraz wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją VII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej 
„Nad nami Orzeł Biały” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzica 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



KARTA ZGŁOSZENIA „NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY” 2022/2023 – SZKOŁY I PLACÓWKI 

prosimy o czytelne wypisanie karty 

1) Nazwa zespołu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

liczba uczestników: 

 klasy I-IV  klasy V-VIII  szkoła ponadpodstawowa 
 

2) Nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail podmiotu zgłaszającego uczestnika/zespół: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail nauczyciela/instruktora: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Tytuł utworów, autor muzyki i tekstu, czas trwania: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Potrzeby techniczne (zgodnie z pkt 5, ppkt I): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

prosimy o zaznaczenie:   występ a’capella    TAK   NIE 

  występ z akompaniamentem    TAK   NIE 

  występ z podkładem mp3    TAK   NIE 

 
Zgoda na przetwarzanie danych i udział 

Wyrażam zgodę na udział, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (w przypadku osoby pełnoletniej) 
oraz wizerunku w celach związanych z organizacją i promocją VII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej 
„Nad nami Orzeł Biały” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


