
VII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

REGULAMIN  
  

Organizator: Łosicki Dom Kultury. 

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łosicach, Miasto i Gmina Łosice. 

Patronat Honorowy:  Starosta Powiatu Łosickiego – Katarzyna Klimiuk  
 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Kucewicz.  

 
 I. Cele Przeglądu 
 prezentacja dorobku artystycznego, 
 uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, 
 kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty poprzez zainteresowanie historią, 
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności 

artystycznej,  
 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych, 
 uczczenie Święta Niepodległości.  
 

II. Miejsce i termin: 

Przegląd odbędzie się w czwartek 7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Łosickiego 
Domu Kultury. Próby od godz. 8.00.  

 
III. Warunki uczestnictwa: 

 w przeglądzie biorą udział uczniowie szkół podstawowych: klasy 0-III, klasy IV-VII oraz klasy VIII i 
szkoły średnie z terenu powiatu łosickiego, 

 członkowie jednego zespołu nie mogą być członkami drugiego zespołu, 
 z każdej szkoły dopuszcza się maksymalnie 2 wykonawców np. solista i zespół, zespół i zespół, bądź 

solista i solista, 
 koszty uczestnictwa w Przeglądzie pokrywają szkoły delegujące. Uczestnicy przybywają pod opieką 

nauczyciela lub innej osoby wskazanej w karcie zgłoszenia i są pod jego opieką do czasu 
opuszczenia miejsca Przeglądu, 

 wykonawcy będą oceniani w kategoriach: 
- soliści, 
- zespoły (wokalne, wokalno- instrumentalne),  

 oraz w kategoriach wiekowych:  
- szkoła podstawowa kl. 0-III, 
- szkoła podstawowa kl. IV-VII, 
- szkoła podstawowa kl.  VIII i szkoły średnie. 

 
IV. Zasady Przeglądu:  

 Jury powołane przez Organizatora, przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej, 
 Jury może przyznać inne nagrody pozaregulaminowe,  
 każdy wykonawca powinien wykonać: 2 pieśni patriotyczne o zróżnicowanym charakterze,  

a czas prezentacji na scenie nie może przekroczyć 6 minut.  
 Wykonawcy mogą korzystać z własnego akompaniamentu, z towarzyszenia zespołu, z podkładów 

muzycznych lub śpiewać a’capella (niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chóru lub 
drugiego głosu), 



 akompaniament w formie półplaybacku powinien być nagrany na opisanej płycie CD  
w formacie audio CD (nie mp3, wav. i inne pliki skompresowane),  

 dobór repertuaru – mile widziane pieśni i piosenki legionowe, partyzanckie oraz współczesne  
o tematyce patriotycznej.      

 

V. Zgłoszenia  

Karty zgłoszeń należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice do dnia 4 listopada 2019 r. 

- lub elektronicznie domkultury@interia.pl 
VI. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a najlepsze reprezentacje - nagrody w dniu 
konkursu. Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do udziału w koncercie z okazji rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, w dniu 11 listopada 2019 r.   
  

Informacje dodatkowe: 

Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice  
tel. (83) 359 05 09, fax (83) 357 34 23, e-mail: domkultury@interia.pl 
Koordynator Przeglądu – Łukasz Wawryniuk  

 

Uwagi dodatkowe: 

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony, pianino, odtwarzacz CD. 
Ogólny harmonogram występów zostanie ogłoszony do 5 listopada na naszym facebookowym profilu 
facebook.com/Łosicki-Dom-Kultury oraz na stronie internetowej gmina.losice.pl, Starostwa 
Powiatowego w Łosicach powiat.losice.pl – zakładka ŁDK – konkursy i festiwale.  
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1.   Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją VII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest Łosicki Dom 

Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09, 
2.  W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl numer 

telefonu 575-001-655). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 
cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy rekreacyjnej dane osobowe zwycięzców mogą być 
przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba 
biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

 


