
1 

 

 
 
 

                                      

16 edycja konkursu pod hasłem 

„Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon  2021” 
pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 

 

 

Regulamin: 
 

1. Organizatorzy: 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, 

tel. 74 8440-305, www.osir-boguszow.eu 
 Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 

 

2. Cel: 
Celem konkursu jest wspieranie młodych talentów wokalnych, promowanie aktywności dzieci i rozwijanie ich 
pasji i zainteresowań muzycznych oraz integracja grup śpiewających piosenkę turystyczną.  

 

3. Miejsce i czas trwania: 
 Termin: czwartek 25.11.2021 r. rozpoczęcie o godz. 900 
 Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Gorce) 

 

4. Uczestnicy: 
W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły ze szkół, reprezentanci ognisk muzycznych, SKKT PTTK oraz 

ZHP przy czym z każdej placówki/instytucji w każdej kategorii wiekowej może być delegowany 1 zespół  i 1 solista. 

Brak solisty lub zespołu w reprezentacji placówki/instytucji upoważnia do wystawienia drugiego zespołu lub solisty. 

Solista może wchodzić w skład zespołu. Zespół musi się składać od 2 do 5 osób śpiewających. Osoby 

akompaniujące powinny wchodzić w skład 5 osobowego zespołu – nie dotyczy nauczycieli/opiekunów.    
 

5. Kategorie: 
Soliści i zespoły w kategoriach wiekowych: 
 szkoły podstawowe: klasy 1-4, 
 szkoły podstawowe: klasy 5-8, 
 szkoły ponadpodstawowe. 

 

6. Akompaniament 
Mile widziany jest akompaniament instrumentów, które można zabrać ze sobą na wycieczkę. Dopuszczalne 
są także wykonania a cappella oraz użycie innych instrumentów czy podkładów muzycznych. 
Nauczyciele/Opiekunowie mogą akompaniować wykonawcom. 

 

7. Warunki udziału w konkursie  
 Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnika/uczestników poprzez prawidłowe wypełnienie 

„Karty zgłoszeń” (załącznik do niniejszego Regulaminu) i przesłanie jej na adres organizatora 
turystyka@osir-boguszow.eu w terminie do 22.11.2021 r. 

 Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie.  

 Przesłanie „Karty zgłoszeń” na adres Organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
Regulaminu wraz z Klauzulą informacyjną. 

 Każdy zespół i solista przygotowują po dwa utwory trwające łącznie nie dłużej niż 10 minut. 
 Zgłoszenia w dniu Konkursu nie będą przyjmowane. 

 
 W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych konkurs odbędzie się w wersji on-line, przy czym 

termin realizacji konkursu zostanie przesunięty na termin późniejszy. W takim przypadku pojawi się 
odpowiedni komunikat oraz aneks do regulaminu.  
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8. Kryteria oceny 
Jury będzie oceniało występy uczestników pod kątem: 
 zgodności śpiewanych utworów z charakterem Konkursu, 
 walorów głosowych i dykcji, 
 muzykalności, wyczucia rytmu, 
 oraz ogólnego wyrazu artystycznego. 
Występy uczestników oceniane będą przez Jury wybrane przez Organizatora. Decyzje Jurorów będą oparte 
na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach oraz zgodnie z Regulaminem Konkursu. Decyzje Jurorów są 
ostateczne i niepodważalne. 

 

9. Nagrody 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (miejsca 1-3) otrzymują dyplom oraz nagrody. Jury ma prawo przyznać 

kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany. Jury może zdecydować o przyznaniu 

dodatkowych nagród (wyróżnień). Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują: znaczek okolicznościowy 

i dyplom za udział. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas ceremonii dekoracji po zakończeniu przesłuchań. 
 

10. Pozostałe 
 Organizator zastrzega, że uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, 

artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, 
artystów, wykonawców oraz producentów.  

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany terminu oraz odwołania konkursu bez 

podawania przyczyn. 
 Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury. 
 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 Konkurs odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami epidemiczno-sanitarnymi. 

 
Więcej informacji na temat konkursu 

e-mail: turystyka@osir-boguszow.eu lub telefonicznie po nr tel. 74 8440-305 
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………………………………………… 

pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

„Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon 2021” 
konkurs muzyczny 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ 
 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

          ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. /fax.  74 844-03-05 

          www.osir-boguszow.eu     FB: osirbg      turystyka@osir-boguszow.eu 

 

Zgłoszenia: do 22.11.2021 r. na adres turystyka@osir-boguszow.eu 

Termin i miejsce: czwartek 25 listopada 2021 r. 

     Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Gorce) 

       ul. Traugutta  12g, 58-371 Boguszów-Gorce 

 
KATEGORIA: szkoły podstawowe klasy 1-4* 

                           szkoły podstawowe klasy 5-8* 

                           szkoły ponadpodstawowe* 

*niepotrzebne skreślić 

Instytucja  

L.p. Nazwisko i imię Repertuar (tytuł, ewentualnie autor) 

ZESPÓŁ 

1. 
 1. 

 
 
 
 
2. 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

SOLISTA 

1. 

 1. 

2. 

OPIEKUN/-OWIE 

1. 
 

2. 
 

Wymagania sprzętowe 
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Klauzula informacyjna 
 

 Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach z siedzibą przy 

ul. Olimpijskiej 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, e-mail – biuro@osir-boguszow.eu 

 Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Piosenką 

Turystyczną Żegnamy Sezon 2021” oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.). Jednocześnie wyrażają Państwo (m.in. uczeń, opiekun, widz) zgodę 

na przetwarzanie swoich i dzieci/podopiecznych danych osobowych oraz na rejestrowanie wizerunku i dźwięku 

w celu działań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.  

 Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

dzieci/podopiecznych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z 

zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, w sytuacji uznania, ze dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

 Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi w nich danymi 

osobowymi wynosi 5 lat.  

 Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych. 

 Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu „Piosenką Turystyczną Żegnamy 

Sezon 2021”.  
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