
REGULAMIN 
 

XXIII Wrocławskiego Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków 
 
 Celem Festiwalu jest stworzenie możliwości publicznej prezentacji uzdolnionym 
muzycznie dzieciom oraz wyłonienie utalentowanych kandydatów do kształcenia w Szkole 
Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.  
 
1. ORGANIZATORZY 
 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA” 
 Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu 

 
2. UCZESTNICY FESTIWALU 
 

 W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają 
zarówno do przedszkoli jak też innych placówek kulturalno-oświatowych oraz dzieci 
z tzw. „przedszkoli domowych” (zgłoszenia do festiwalu dokonują rodzice). 

 
3. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 
 

 Przesłuchania eliminacyjne odbędą się w dniu 18 maja 2019 r. (sobota), od godz. 9:00 
w Sali koncertowej przy ul. J. Lelewela 15 we Wrocławiu. 

 Finał Festiwalu odbędzie się 26 maja 2019r. (niedziela), godz. 11:00 w sali koncertowej 
Sceny Kamienica przy ul. J. Lelewela 15 we Wrocławiu, w ramach koncertu DZIECI-
DZIECIOM, organizowanego przez TPDUA „NONA”. 

 
4. ZASADY REGULAMINOWE 
 

1. Dyrekcje przedszkoli i innych placówek kulturalno-oświatowych oraz rodzice  
z tzw. „przedszkoli domowych” zgłaszają do trzech uczestników wraz z akompaniatorem. 

2. W przypadku braku osoby akompaniującej możliwe jest korzystanie z podkładów 
instrumentalnych na CD. 

3. Każdy uczestnik – solista/solistka śpiewa tylko jedną piosenkę (maksymalnie 2 zwrotki). 
4. Dobór repertuaru oraz akompaniament przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia 

umuzykalniające w przedszkolach, natomiast w „domowych przedszkolach” uczestników 
Festiwalu przygotowują  rodzice. 

5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (mikrofon, odtwarzacz CD oraz 
fortepian). 

6. Zgłoszenia na załączonym formularzu przyjmowane będą przez Biuro Organizacyjne 
Festiwalu  drogą  elektroniczną na adres e-mail: przedszkolak@sm1st.home.pl  
do dnia 6 maja 2019 r. 

7. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć: 
a) Zbiorczą kartę zgłoszenia zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, numer telefonu 

kontaktowego rodzica / opiekuna dziecka, imię i nazwisko nauczyciela / osoby 
przygotowującej dzieci do Festiwalu, dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe 
Przedszkola (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); 



b) Oświadczenie rodziców / opiekunów dziecka o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby Festiwalu (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) Oświadczenie nauczyciela - osoby przygotowującej/ akompaniatora o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Festiwalu (załącznik nr 3 
do Regulaminu). 

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Festiwalu. 
9. Udział dzieci w XXIII Wrocławskim Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków jest 

jednoznaczny z wyrażeniem przez Rodziców / Opiekunów prawnych zgody na publikację 
na stronie internetowej Organizatora danych osobowych dziecka jako Laureata 
Festiwalu. 

10. W przypadku braku zgody nauczyciela, osoby przygotowującej lub akompaniatora 
na przetwarzanie  danych osobowych należy w Zbiorczej karcie zgłoszenia, w rubryce 
dotyczącej danej osoby wpisać „Nie dotyczy”. Brak zgody na przetwarzanie danych osób 
wskazanych w niniejszym punkcie jest równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia 
udziału w Festiwalu.  
 

5. OCENA I NAGRODY 
 

 Jury Festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, 
interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom. 
 Przedszkola i inne instytucje kulturalno-oświatowe oraz tzw. „przedszkola domowe” 

biorące udział w Festiwalu otrzymują dyplom uczestnictwa. 
 Jury przewiduje specjalny  dyplom dla wyróżniającego się akompaniatora. 
 Jury Festiwalu w wyniku przesłuchań eliminacyjnych zakwalifikuje wybranych 

uczestników do Finału, podczas którego wszyscy występujący zostaną uroczyście 
uhonorowani tytułem LAUREATA (bez ustalania miejsc).  

 Wszystkim Laureatom – uczestnikom Finału organizatorzy zapewniają  upominki. 
 

 
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników XXIII Wrocławskiego Festiwalu 
Śpiewających Przedszkolaków jest Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz (53-314 
Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 12). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@odobi.pl. 

3. Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników będą przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia Festiwalu, a także w celach promocyjnych Organizatora. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Festiwalu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które 
miało miejsce przed wycofaniem zgody. 



5. Uczestnikom , którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Uczestnikom XXIII Wrocławskiego Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków przysługuje 
prawo wniesienia skargi na do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
prawa. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko dziecka, 
b) wiek, 
c) numer telefonu kontaktowego rodzica / opiekuna dziecka. 

8. Organizator będzie zbierał ponadto następujące dane: 
a) pełna nazwa i dane teleadresowe przedszkola, tzw. „przedszkola domowego” lub 
placówki kulturalno-oświatowej uczestnika, 
b) imię i nazwisko nauczyciela, osoby przygotowującej, 
c) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, 
d) imię i nazwisko akompaniatora, 

9. Uczestnik Festiwalu / Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego zezwala 
na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Festiwalu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane przetwarzane na potrzeby Festiwalu nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane przetwarzane na potrzeby Festiwalu nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c)      nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 
 
 
 
 



7. PRZEPISY OGÓLNE 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nagrań 
zarejestrowanych podczas Festiwalu bez wypłacenia wynagrodzenia wykonawcom. 

 Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszając uczestników do Festiwalu winny ich ubezpieczyć 
na czas przejazdu i pobytu. Opiekę nad wykonawcami w trakcie trwania imprezy 
sprawują osoby delegowane przez przedszkola i inne placówki kulturalno-oświatowe 
lub rodzice/opiekunowie prawni. 

 
 
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU 
 
Sekretariat Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz 
tel. 605 677 820. 
e- mail: przedszkolak@sm1st.home.pl 
 
 
 

 
 


