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REGULAMIN  31. PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ 

„O STATUETKĘ ŚW. SZYMONA Z LIPNICY” 

Lipnica Murowana, 24 lipca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR 

- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej 

 

CELE PRZEGLĄDU 

a) propagowanie piosenek o tematyce religijnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

b) poszukiwanie i kreowanie chrześcijańskiej postawy człowieka, poprzez takie formy przekazu jak 

piosenka, poezja, muzyka, 

c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci                                  

i młodzieży, 

d) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie piosenki, 

e) umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych, 

f) prezentacja zdolności artystycznych wykonawców,  

g) kształcenie nawyków aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.  

 

TERMIN PRZEGLĄDU 

24 lipca 2022 r. (niedziela) – plac przed kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła  w Lipnicy 

Murowanej, godz. 16:00. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

a) Przegląd ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

 soliści i duety 

grupy wiekowe: 

- Szkoła Podstawowa klasy I-IV 

- Szkoła Podstawowa klasy V-VIII 

- uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe 

 zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 

b) Wykonawca prezentuje na scenie dwa utwory o tematyce religijnej (mile widziane  piosenki                          

o św. Szymonie z Lipnicy). 

c) Uczestnicy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (podkład MP3 lub CD, 

akompaniator, zespół instrumentalny). Uczestnicy wykorzystujący do występu podkład muzyczny                  

w formie MP3 lub audio proszeni są o jego przesłanie bądź dostarczenie do Biura Organizatora                       

(do dnia 15 lipca 2022 r.) wraz z opisem – tytuły utworów, imię i nazwisko wykonawcy, w celu 

wcześniejszego sprawdzenia materiałów i ich przygotowania do prezentacji w czasie Przeglądu. 

Organizatorzy dopuszczają możliwość występu bez podkładu muzycznego. 

d) Ogólny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

e) Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz                               

z załącznikami do dnia 15 lipca 2022 r. (termin ostateczny) na adres: Gminny Dom Kultury, 32-724 

Lipnica Murowana 74 lub drogą mailową na adres: gdk@kulturalipnica.pl . Karty zgłoszenia oraz 

podkłady muzyczne (dotyczy osób  z nich korzystających) można także dostarczyć osobiście do Biura 

Organizacyjnego.  
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f) Uczestnicy mogą zgłaszać się do Przeglądu samodzielnie lub poprzez parafie, szkoły, placówki 

kultury, stowarzyszenia i inne. 

g) Kolejność prezentacji ustala Organizator po otrzymaniu kart zgłoszeń. O godzinie występu 

wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

OCENA I NAGRODY 

a) Występy uczestników oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora. Decyzje Jury są 

ostateczne i niezaskarżalne. 

b) Komisja Artystyczna przyzna najlepszym wykonawcom miejsca, wyróżnienia i nagrody. Przewiduje się 

przyznanie nagrody publiczności. 

c) Uczestnicy walczyć będą o statuetkę św. Szymona z Lipnicy. Dodatkowo Komisja przyzna nagrody 

według posiadanego stanu. 

d) Komisja oceni wykonawców według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru – tematyka i dostosowanie do możliwości wykonawcy, 

- czystość i poprawność wykonania, 

- osobowość sceniczna i umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

e) Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonanie utworu pod czas konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora 

majątkowych praw autorskich albo udzieleniem licencji wyłącznie uprawniającej do korzystania z 

autorskich praw majątkowych do przygotowanego utworu w całości lub części, stanowiącej utwór w 

rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi 

kopiami; 

b) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji 

na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 

3 do Regulaminu. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 
a) Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają instytucje delegujące  bądź uczestnicy 

we własnym zakresie.  

b) Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek dla uczestników Przeglądu.  

c) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (wg potrzeb technicznych wykazanych w karcie 

zgłoszenia). 

d) Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po obradach jury. 

e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

f) Uczestnicy Konkursu/Rodzice/Opiekunowie prawni udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku swojego/dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i 

nagraniowych w związku z jego udziałem w Konkursie (m.in. podczas rozdania nagród), w celach 

dokumentacyjnych oraz promocyjnych konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy 

publikacji zdjęć jak: udostępnienie na stronach internetowych, w serwisie Facebook, w materiałach 

promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu. Zgodę na 

upublicznienie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
- BIURO ORGANIZACYJNE: 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

32-724 Lipnica Murowana 

tel./fax 14 6852108,  

e-mail: gdk@kulturalipnica.pl, www.kulturalipnica.pl 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32-
724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74, tel. (14) 68 52 108, kulturalipnica@wp.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja 
Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO (tj. przetwarzanie 
danych odbędzie się na podstawie zgody).  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:  
a) organizacji i przeprowadzenia Przeglądu Piosenki Religijnej „O statuetkę św. Szymona z Lipnicy”, 
b) wyłonienia laureatów Przeglądu,  
c) publikacji zdjęć uczestników Przeglądu (po uprzednim wyrażeniu zgody) w mediach. 
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, 

osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych oraz 
podwykonawcy świadczący usługi na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. 

6. Dane osobowe uczestników oraz wizerunek osób biorących udział w Przeglądzie Piosenki Religijnej 
będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook - 
Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, 
D02x525, Ireland (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka 
przetwarza dane osobowe na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Przeglądu oraz po jego zakończeniu 
przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich 
prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego 
zaspokojenia dochodzonych roszczeń. 

mailto:gdk@kulturalipnica.pl
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8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane będą do 
momentu wycofania zgody. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 

11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody  
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

12. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 
Warszawa. 

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w Przeglądzie, nie podanie danych 
osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Przeglądzie. 
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ZA Ł Ą C ZN I K  N R  1   D O REG U L A M I N U  3 1 .  P R ZE G L Ą D U  P I OS E N K I  RE L I G I JN E J   
„O S TAT U E T K Ę  Ś W.  S ZY M ON A  Z  L I P N I C Y ”  

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

31. Przegląd Piosenki Religijnej o „Statuetkę św. Szymona” 
Lipnica Murowana, 24 lipca 2022 r. 

 

1. Imię i nazwisko solisty, nazwa duetu, nazwa zespołu:  

 

.................................................................................................................................................. 

2. Kategoria (proszę podkreślić właściwą): 

 soliści i duety (proszę zaznaczyć grupę wiekową) 
- Szkoła Podstawowa klasy I-IV 
- Szkoła Podstawowa klasy V-VIII 
- uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe 

 zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny 
 

3. Ilość osób: …............................................................................................................................. 

4. Tytuły wykonywanego utworu: 

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

5. Adres i telefon instytucji delegującej/wykonawcy:  

 
................................................................................................................................................... 

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

 

6. Imię, nazwisko i telefon instruktora/opiekuna: ….................................................................... 

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

 
7. Rodzaj akompaniamentu (playback, CD, własny): …............................................................... 

 

8. Potrzeby techniczne (odtwarzacz CD, MP3, mikrofon, nagłośnienie do instrumentów):  

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

 

Uczestnictwo moje/mojego dziecka1 w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 31. 
PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ „O STATUETKĘ ŚW. SZYMONA Z LIPNICY”. Regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej Organizatora: www.kulturalipnica.pl. 

                                                                                        

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

                                                                                                              data i podpis instruktora/opiekuna/rodzica/uczestnika 

 
  

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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ZA Ł Ą C ZN I K  N R  2   D O REG U L A M I N U  3 1 .  P R ZE G L Ą D U  P I OS E N K I  RE L I G I JN E J   
„O S TAT U E T K Ę  Ś W.  S ZY M ON A  Z  L I P N I C Y ”  

 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.), zgadzam się na rozpowszechnianie wizerunku 

mojego/mojego dziecka2 utrwalonego w formie zdjęć, nagrań wykonanych podczas 31. Przeglądu 

Piosenki Religijnej o „Statuetkę św. Szymona” w celu prowadzenia działań o charakterze 

promocyjnym na rzecz Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej w szczególności poprzez 

opublikowanie wizerunku: 

 

 na stronie internetowej http://www.kulturalipnica.pl/ 

 na stronie internetowej https://www.lipnicamurowana.pl/ 

 na Facebooku pod nazwą GDK Lipnica Murowana  

 na Facebook pod nazwą Gmina Lipnica Murowana  

 innych środkach masowego przekazu. 

 

 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu oraz że 
zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak 
również, iż od tej zgody nie jest uzależnione uczestnictwo w Konkursie. 
 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

  

                                                 
2
 Niepotrzebne skreślić 
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ZA Ł Ą C ZN I K  N R  3   D O REG U L A M I N U  3 1 .  P R ZE G L Ą D U  P I OS E N K I  RE L I G I JN E J   
„O S TAT U E T K Ę  Ś W.  S ZY M ON A  Z  L I P N I C Y ”  

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie nieodpłatnie na Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej swoje 

prawa majątkowe do utworów zaprezentowanych podczas 31. Przeglądu Piosenki Religijnej o 

„Statuetkę św. Szymona”. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatora bez 

osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do zaprezentowanych utworów zgodnie z 

ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: 

 

a. trwałego lub czasowego utrwalenia lub zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałego lub 

czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich 

kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

b. publicznego rozpowszechniania i udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d. wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e. rozporządzania oraz udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz 

osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

…………………....……………………………… 
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

 
 
 

 

 

 


