
Regulamin Festiwalu Piosenki Dziecięcej 2020 

MAŁE NUTKI w SIECI POZYTYWNYCH DŹWIĘKÓW 

 

§1  

Organizator festiwalu 

Organizatorem festiwalu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. 

§2 

Cele festiwalu 

Celem festiwalu jest: 

• propagowanie kultury muzycznej i edukacja muzyczna dzieci 

• popularyzacja piosenki dziecięcej 

• budowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury 

• rozwijanie i promocja talentów muzycznych 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

 

§3 

Termin i miejsce 

1. Festiwal będzie miał formułę konkursu internetowego. Nagrania wideo z występami 

uczestników zostaną opublikowane na stronie www.csik.garwolin.pl oraz 

www.facebook.com/csikgarwolin 

2. Festiwal odbędzie się w terminie 29 października – 30 listopada 2020 r. według następującego 

harmonogramu: 

• 29 października – 17 listopada – nadsyłanie zgłoszeń i nagrań wideo przez uczestników 

• 20 listopada – 27 listopada – opublikowanie filmów, głosowanie publiczności, wybranie 

laureatów przez komisję konkursową 

• 30 listopada – ogłoszenie wyników – laureaci konkursu wybrani przez komisję oraz 

zwycięzcy głosowania publiczności 

§4 

Uczestnictwo w festiwalu 

1. Festiwal ma zasięg powiatowy – mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu powiatu 

garwolińskiego – publiczne i niepubliczne. 

2. W festiwalu mogą wziąć udział przedszkola oraz oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych. 

http://www.csik.garwolin.pl/
http://www.facebook.com/csikgarwolin


3.  Wykonawcami festiwalu są całe grupy przedszkolne. Organizator dopuszcza możliwość wykonywania 

w utworze przez wybrane dzieci partii solowych, w duetach czy mniejszych grupach. 

4. Aby wziąć udział w festiwalu, należy do 17 listopada 2020 r. 

• przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) drogą mailową na 

adres jdybcio@csik.garwolin.pl  

• przesłać film wideo z występem wykonawcy za pomocą internetowej platformy do przesyłania 

plików (np. WeTransfer, Dropbox) na adres jdybcio@csik.garwolin.pl 

 

§5 

Utwór festiwalowy 

1. Każdy wykonawca festiwalu zaśpiewa jeden utwór z gatunku piosenki dziecięcej. 

2. Utwór powinien być utrzymany w radosnej stylistyce, promować pozytywny przekaz. W 

warstwie tematycznej utwór może, ale nie musi, nawiązywać do tematu zdrowia, pozytywnego 

myślenia, bezpiecznych postaw społecznych. 

3. Utworami konkursowymi mogą być: 

- piosenki dziecięce w oryginalnych lub własnych aranżacjach, w tym piosenki wykonywane 

przez zespoły dziecięce, piosenki z filmów dla dzieci 

- utwory z własnym tekstem i własną muzyką  

4. Organizator dopuszcza możliwość wykonania utworu z własnym tekstem do istniejącej muzyki 

innego autora lub z własną muzyką do istniejącego tekstu innego autora. Na instytucji 

zgłaszającej spoczywa obowiązek uzyskania zgody autorów na wykorzystanie muzyki bądź 

tekstu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. 

5. Maksymalny czas trwania utworu to 4 minuty. 

§5 

Kryteria oceny i nagrody 

1. Festiwal ma charakter konkursu.  

2. W konkursie zostaną przyznane 4 równorzędne wyróżnienia: 

• dwa wyróżnienia zostaną przyznane przez komisję konkursową 

• dwa wyróżnienia zostaną przyznane przez internautów – w drodze głosowania na profilu 

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie na Facebooku 

3. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom. 

4. Komisja konkursowa oceniać będzie występy, biorąc pod uwagę: 

• dobór repertuaru  

mailto:jdybcio@csik.garwolin.pl
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• wykonanie (w tym: znajomość tekstu, walory wokalne) 

• ogólny wyraz sceniczny 

5. Głosowanie internautów odbędzie się na profilu Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie -

www.facebook.com/csikgarwolin w dniach 20-27 listopada. Internauci będą mogli oddać swój głos 

poprzez polubienie filmu wykonawcy oraz jego udostępnienie. Laureatami zostaną wykonawcy dwóch 

filmów z największą liczbą polubień i udostępnień. 

6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Ochnik. 

 

§6 

Przepisy ogólne 

1. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych 

osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedziba w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16. Dane będą 

przetwarzane w celu realizacji działań związanych z Festiwalem Piosenki Dziecięcej „Małe Nutki”, na 

podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO. Odbiorcą danych jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Dane 

nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane będą przechowywane do 31 grudnia 2020 r.. Właściciel 

danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, wniesienia 

skargi do PUODO, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

3. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie własnego wizerunku w 

formie fotograficznej i filmowej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631  

z późn. zm.). 

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

6. Szczegółowych informacji udziela koordynator festiwalu:  

Justyna Dybcio,  

jdybcio@csik.garwolin.pl,  

tel. 604 108 437 
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