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REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO 
MUZYCZNY SMOK 2021 – warsztaty, konkurs, koncert galowy 

dla uczestników z gmin: Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 
 
 

I. Cele konkursu:  

• umożliwienie dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, w tym seniorom i osobom 
niepełnosprawnym z gmin: Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego zaprezentowania swoich talentów wokalnych; 

• uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych pobudzających kreatywność skrępowaną 
w dobie pandemii COVID-19 przez zasiedzenie w domach; 

• zapewnienie wyżej wymienionym grupom darmowego uczestnictwa w warsztatach 
wokalnych, konkursie wokalnym oraz w koncercie galowym;  

• międzypokoleniowa integracja dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym seniorów oraz 
osób niepełnosprawnych; 

• Zwycięzcy I, II i III miejsca w nagrodę otrzymają statuetkę – Muzycznego Smoka – 
nawiązującego do herbu Powiatu Warszawskiego Zachodniego; wezmą udział  
w dodatkowych warsztatach wokalnych organizowanych w dniu koncertu galowego; 
wystąpią 20 listopada (sobota) br. podczas koncertu galowego z udziałem gwiazdy – 
zespołu Damian Pietrasik Quintet; 

• promocja wiejskich gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
 

II.  Organizator konkursu i Partnerzy:  
• Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Izabelin.  
• Partnerami – Centrum Kultury w Łomiankach, Dom Kultury Stare Babice, Dom 

Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. płka Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. 

 

III. Patronat Honorowy:  

• Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Izabelin 

IV. Patroni medialni: 

• Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński 
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V. Kategoria: 

• Kategoria wokalna (śpiew do podkładu muzycznego lub śpiew  
z akompaniamentem).  
 

 
VI. Uczestnicy:  

 
• W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież, dorośli – w tym seniorzy  

– mieszkańcy gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego w następujących grupach 
wiekowych:  
 

o I grupa – uczestnicy 10-15 lat 
o II grupa – uczestnicy 16-19 lat 
o III grupa – uczestnicy 20+, w tym seniorzy 

 
• Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz zespoły wokalne, w tym chóry  

(max 20 osób). 
• W przypadku zespołów wokalnych, o klasyfikacji do odpowiedniej grupy wiekowej 

decyduje wiek większości wykonawców, a w przypadku duetu wiek starszego 
wykonawcy. 
 

VII. Termin i miejsce warsztatów / konkursu / koncertu galowego: 
• darmowe 4-godzinne warsztaty „I Ty możesz wystąpić na scenie” odbędą się w:  

o Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Izabelin;  
o Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12 a, Łomianki;  
o Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela;  
o Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, Ożarów 

Mazowiecki;  
Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronach 
internetowych wymienionych domów kultury. 

• Konkurs wokalny odbędzie się w dniu 13 listopada br. (sobota), 10.00-18.00  
w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Izabelin. 

• Warsztaty wokalne dla finalistów i spotkanie z gwiazdą – zespołem Damian Pietrasik 
Quintet odbędzie się w dniu 20 listopada br. (sobota) o godz. 11.00-16.00 w Centrum 
Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Izabelin. 

• Koncert laureatów i gwiazdy – zespołu Damian Pietrasik Quintet odbędzie się w dniu 
20 listopada br. (sobota) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 
Izabelin. 

 
VIII. Informacje ogólne, warunki uczestnictwa:  

 
• Udział w warsztatach „I Ty możesz wystąpić na scenie” jest dobrowolny.  
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, 

podpisanie jej (w przypadku uczestników nieletnich kartę podpisuje rodzic lub 
opiekun) i przesłanie skanu na adres: d.kuzniecow-dudko@centrum.izabelin.pl 
najpóźniej do dnia 12 listopada 2021., do godz. 12.00. 
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• Podkład muzyczny należy wysłać najpóźniej do dnia 12 listopada 2021 roku, do 
godz. 12.00 w formacie wav lub mp3 na adres: d.kuzniecow-
dudko@centrum.izabelin.pl (jeśli występ tego wymaga).  

• Uczestnik konkursu powinien zgłosić się do Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 
21, Izabelin w dniu konkursu – 13 listopada 2021 roku o godz. 9.00 w celu 
uczestniczenia we wspólnej próbie rozśpiewania przed konkursem, potwierdzenia 
swojego uczestnictwa, ewentualnych zmian, odebrania numeru startu.  

• Kolejność występów zostanie podana przed konkursem i wywieszona  
w widocznym miejscu.  

• Organizator zapewnia fortepian, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy: mikrofony 
(max 6), odsłuchy, krzesła (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie 
zgłoszeń). Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu 
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.  

• W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca, przewidywane są też 
wyróżnienia.   
 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz wizerunku osób uczestniczących 
w Konkursie 

 
1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku osób biorących udział 

w Konkursie jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21,  
05-080 Izabelin, nr tel.: +48 (22) 752 68 00, adres e- mail: 
sekretariat@centrum.izabelin.pl oraz Partner, do którego zostanie skierowany 
Uczestnik w ramach warsztatów. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w warsztatach/konkursie/ 
koncercie galowym. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji konkursu,  
a także jego udokumentowania i promowania, na podstawie uprzednio 
wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zdjęcia oraz nagrania 
z Konkursu mogą być publikowane m.in. na stronach internetowych 
Administratorów, na fanpage’ach Administratora i Partnerów w portalu 
społecznościowym Facebook oraz w periodyku „Listy do Sąsiada”.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane na czas organizacji konkursu lub  
do momentu cofnięcia wyrażonej w tym celu zgody. 

6. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez 
czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia. Administratorzy 
dołożą wszelkich starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie 
przedstawiały żadnej z uwidocznionych w nich osób w sposób niekorzystny, 
naruszający jej dobre imię lub dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, 
aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek proszone są o kontakt 
z Administratorami. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody  
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w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla 
Administratorów usługi informatyczne, doradcze i fotograficzne, na podstawie 
stosownych umów. 

9. Dane przekazane w karcie zgłoszenia zostaną udostępnione upoważnionemu 
przez Organizatora Partnerowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie 
warsztatów. 

10. Niniejszy paragraf stanowi obowiązek informacyjny Organizatora oraz 
Partnerów w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13  
i 14 RODO. 

11. W związku z tym, że zdjęcia z Państwa wizerunkiem mogą być zamieszczane na 
fanpage’ach Administratorów znajdujących się na portalu społecznościowym 
Facebook, informujemy, że serwery Facebook Ireland mogą znajdować się 
w Stanach Zjednoczonych. W celu zapoznania się ze szczegółowymi 
informacjami na temat przetwarzania danych przez Facebook Ireland, należy 
zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation.  

12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 
X. Postanowienia końcowe:  

 
• Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
• Informacji na temat konkursu udziela:  

Daria Kuźniecow-Dudko – d.kuzniecow-dudko@centrum,izabelin.pl  

 
 
 


