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 I. CELE KONKURSU:  

1. Rozwój artystyczny.  
2. Odkrycie nowych talentów.  
3. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką.  
4. Rozwijanie umiejętności muzycznych, interpretacyjnych i kreatywności.  
5. Wspólne celebrowanie okresu Świąt Bożego Narodzenia – nagranie 

świątecznej płyty w wykonaniu laureatów Konkursu – Wielka Premiera na 

Święta Bożego Narodzenia 2023.  
6. Kreowanie artysty na scenie.  

  

 II. ZASADY ORGANIZACYJNE:  
1. Konkurs przybiera formę online i jest konkursem o zasięgu 

ogólnopolskim i zagranicznym, adresowanym do wszystkich.    
Od dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież, aż po dorosłych i nawet 

emerytów.   
2. W konkursie mamy do wyboru kilka różnych kategorii muzycznych:   
- piosenka   
- śpiew klasyczny  
- instrument  
- zespoły 

  
Plus kategorię plastyczną. Najlepsze prace plastyczne zostaną 
umieszczone na okładce płyty.  
  
Jedna osoba może wziąć udział w jednej lub kilku kategoriach. Nie ma 
ograniczenia. Mogą w konkursie również brać udział laureaci i 
uczestnicy z poprzednich edycji. Możliwy jest udział solo , w duecie lub 
większej grupie, czy zespole.   
  

Nie ma również ograniczenia wiekowego. Zapraszamy wszystkich, 
zarówno przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym, młodzież i 
dorosłych.   
Kategorie wiekowe zostaną podzielone po zebraniu wszystkich zgłoszeń .  
  

  
PIOSENKA / ŚPIEW KLASYCZNY 

Warunkiem udziału jest nagranie wideo własnego wykonania ulubionej 
świątecznej piosenki, kolędy lub pastorałki w dowolnym języku.  
Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne na nagraniu.   
  

    



ZESPOŁY 

  
Warunkiem udziału jest nagranie wideo wykonania zespołowego, czy chóralnego 
ulubionej świątecznej piosenki, pieśni, kolędy lub pastorałki w dowolnym języku.  
Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne na nagraniu. Nie ma limitu liczby 
osób w zespole. Nagranie zespołowe liczone jest od minimum 2 osób. 
  
INSTRUMENT  

  
Warunkiem udziału jest nagranie wideo własnego wykonania ulubionej 
świątecznej piosenki, kolędy, pieśni, pastorałki lub innego utworu o tematyce 
świątecznej.  
Oceniane są predyspozycje muzyczne i artystyczne na nagraniu.   

  
KATEGORIA PLASTYCZNA  

  
Warunkiem udziału jest przesłanie pracy plastycznej o tematyce świątecznej, 
wykonanej dowolną formą plastyczną.  Skan obrazka ręcznie wykonanego lub 
obrazek wykonany w programie  
Paint.   
Oceniane są predyspozycje artystyczne.   
  

  
WARUNKI OGÓLNE  

Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną prezentacji - filmiku wraz z 
podpisanymi stosownymi zgodami (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) oraz 
uiszczenie wpisowego w kwocie 35zł.  Numer konta: 43 1020 1127 0000 1002 
0332 9919 Fundacja Ze Sztuką Przez Świat. Tytuł przelewu: Darowizna, imię i 
nazwisko uczestnika Konkursu.  
UWAGI  

- Wpisowe przy udziale w kilku kategoriach jest płatne za każdą kategorię 
oddzielnie.  
- W przypadku duetu, zespołu lub nagrania chóralnego wpisowe jest 
opłacane za każdą uczestniczącą osobę.   

  
Konkurs przybiera formę online. Rejestracja prezentacji powinna być 
wykonana czytelnie, a dźwięk dobrze słyszalny, bez zakłóceń.   
  
Kompletne zgłoszenie i dowód wpłaty należy przesłać na adres email: 
zesztukaprzezswiat@op.pl   
Prosimy o przesłanie filmiku w postaci linku Youtube lub za pomocą We  
transfer https://wetransfer.com/     

  

lub inną wybraną dla Państwa wygodną formą.   

  
W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany 

w karcie zgłoszenia. W polu „Message (wiadomość)” należy podać 

imię i nazwisko uczestnika oraz załączyć dowód wpłaty wpisowego i 

kartę zgłoszeniową.  

  

Zgłoszenie do udziału w Konkursie razem z opłatą 
wpisowego należy przesłać do dn. 06.02.2023.   
  
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.   

Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora w 
przeciągu ok. miesiąca od zakończenia przyjmowania 
zgłoszeń.   
https://www.facebook.com/Fundacja-Ze-Sztuk%C4%85-

Przez- 

%C5%9Awiat-110239630572800/  
https://www.wck-wawer.pl/  

  
1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez 

organizatora.  
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:  

a) Możliwości wykonawcze dostosowane do wieku uczestnika,  

b) Pomysł, interpretacja i realizacja,  

c) ogólny wyraz artystyczny.  

d) Muzykalność.  
 3. Decyzja jury jest ostateczna.  

  

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ZŁOTE BILETY – 

umożliwiające nagranie wspólnej płyty z innymi laureatami 

konkursu w profesjonalnym studiu nagraniowym, ufundowane 

przez Organizatora.   
Po nagraniu i produkcji płyty odbędzie się wielka premiera płyty na 

Święta Bożego Narodzenia 2023.   
Nagrody zostaną wręczone laureatom w siedzibie 

Wawerskiego Centrum Kultury lub przekazane podczas 

nagrań.   
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2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu po aktualizacji i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Zgoda musi być podpisana przez rodzica bądź opiekuna 
prawnego uczestnika konkursu.  

  
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego 

ostatecznej interpretacji.  
  

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
eliminacji Ogólnopolskiego Świątecznego Konkursu Muzycznego „Nagraj Z Nami Płytę” 

III EDYCJA  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ze Sztuką Przez Świat oraz 

Wawerskie Centrum Kultury.  
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:   

a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym umieszczenia listy 

uczestników finału na stronie internetowej Organizatorów, wyłonienia 

zwycięzców, wydania dyplomów, realizacji nagrań, umieszczenia listy laureatów na 

stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody 

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO;   
b) w celu rozliczeniowo - księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w  związku realizacją 

konkursu co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO;   
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika eliminacji Konkursu 

Muzycznego podane w karcie zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, 

telefon kontaktowy, adres e-mail podany w nadesłanym zgłoszeniu – jeśli jest inny niż 

podany w karcie zgłoszenia oraz wizerunek i głos uczestnika zarejestrowany w 

przesłanym Organizatorowi konkursowym materiale filmowym. Administrator będzie 

przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, tj. imię i nazwisko – na 

podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia oraz dane osobowe 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, tj. imię i nazwisko - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w związku z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. -  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Jurorzy eliminacji ogólnopolskich 

konkursu, partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora, a także 

instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących 

umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą może być również 

organizator eliminacji wyższego szczebla – jeśli dotyczy.  
5. Dane osobowe koordynatorów, uczestników finału oraz ich opiekunów będą 

przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie. Jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania  
6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz 

ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą 

być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora 

danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji 

pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym 

tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, 

w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.   
7. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne 

do udziału w Konkursie Muzycznym, tym samym do realizacji celów o których 

mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli.  
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.  

  

  
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z 

organizatorem:  
zesztukaprzezswiat

@op.pl Tel. 609 455 

057  
  

  

  

  

  

  

  

ORGANIZATOR:  



  

  
  
Fundacja Ze Sztuką Przez Świat  
Wawerskie Centrum Kultury  

 

Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

  

 Wyrażam  zgodę  na  udział ………………………………………………………………….. 

mojego dziecka (imię nazwisko i wiek) /osoby pozostającej pod moją opieką/swój 

udział w Ogólnopolskim Świątecznym Konkursie Muzycznym „Nagraj Z Nami Płytę” 

III EDYCJA oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się   i akceptuję postanowienia 

zawarte w Regulaminie Konkursu .  

  

IMIĘ  I  NAZWISKO  UCZESTNIKA  

………………………………………………………………………………..  

WIEK ………………………………………………………………………………………………..  

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………………  

KATEGORIA…………………………………………………………………………………………………. ADRES 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….  

TELEFON………………………………………………………………………………………………………  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

    



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Muzycznego   

 

  

WYPEŁNIA RODZIC, OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA / UCZESTNIK PEŁNOLETNI  

 

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

               Miejscowość                                                                   Data zgłoszenia 

 

 

 

                                                                                                                               

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

                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika    

    

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją opieką prawną/ swoich danych w celu organizacji i  

  

przeprowadzenia eliminacji Konkursu organizowanego przez Fundację Ze Sztuką    

  

Przez Świat oraz Wawerskie Centrum Kultury.  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                           
………………….………………………………….………………………………..…                                                                                                                                                 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika  

  



 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


