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Miło nam Państwa poinformować, iż Dom Kultury „Miś” wraz z Ośrodkiem
Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy organizuje
VII PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ

„KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”
Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, do którego zapraszamy osoby
i zespoły powyżej 50. roku życia z województwa mazowieckiego: amatorskie zespoły
wokalne, wokalno - instrumentalne, chóry, zespoły folklorystyczne, duety, solistów
z placówek kulturalnych a także twórców działających samodzielnie.
Cel konkursu:
1. krzewienie polskiej tradycji i historii w piosence i pieśni,
2. ukazywanie ciągle aktualnych walorów pieśni i piosenek polskich,
3. promocja osób utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego
doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz
wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów,
5. konfrontacje zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania.
Konkurs organizowany pod patronatem
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
oraz
Dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus” Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy
Bogusława ŁOPUSZYŃSKIEGO
Konkurs przygotowany jest w jednej kategorii wiekowej:
50+
oraz w sześciu kategoriach muzycznych:
 soliści - wokaliści
 duety

 zespoły

wokalno

–

instrumentalne

(ocenie

jury

podlegają

tylko

wykonawcy - seniorzy)
 zespoły wokalne do 20 osób
 chóry
 zespoły folklorystyczne
Akompaniator lub instruktor wspomagający zespół nie podlega ocenie jury.
Akompaniament zapewnia wykonawca. Wszyscy biorący udział w przesłuchaniach
konkursowych mogą korzystać z półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD,
akompaniamentu na żywo bądź śpiewu a’capella. Preferowany akompaniament na
żywo. Pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę.
Repertuar
Repertuar stanowić powinny piosenki i pieśni polskie. Każdy z uczestników
przygotowuje dwa dowolne utwory z akompaniamentem lub podkładem muzycznym
przygotowanym we własnym zakresie o łącznym czasie nieprzekraczającym 8 min.
W

przypadku

prezentowanych

dużej

liczby

utworów

do

zgłoszeń
jednego.

organizator
Uczestnicy

może

ograniczyć

nieposiadający

ilość

instrumentu

muzycznego będą mieli możliwość uzyskania w tym zakresie pomocy ze strony
Domu Kultury po uprzednim zgłoszeniu w karcie uczestnictwa.
Organizator zapewnia kompletne nagłośnienie w zależności od wymagań uczestnika.
Kryteria oceny uczestników konkursu
dobór repertuaru zgodny z formułą przeglądu,
poziom warsztatu wykonawczego,
interpretacja prezentowanych utworów,
ogólny wyraz artystyczny.
Termin i miejsce konkursu
Przesłuchania odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus" - sala widowiskowa,
Warszawa ul. Traktorzystów 14:
24 kwietnia (środa) 2019 r. od godz. 1000
Lista nagrodzonych oraz uczestników Koncertu Laureatów będzie dostępna na
stronie internetowej www.mis.arsus.pl oraz www.facebook.com/domkultury.mis
Wyniki kwalifikacji do konkursu finałowego będą dostępne na stronie internetowej
www.mis.arsus.pl lub telefonicznie 22 667 92 18 - od dnia 25.04.2019 r.
Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12 kwietnia

2019 roku na adres: Dom Kultury „Miś”, 02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 20 z
dopiskiem: „Kocham Cię Ojczyzno” tel. 22 667 92 18, fax 22 667 92 18, e-mail:
domkulturymis@op.pl
Obowiązkowa

kwota

„wpisowego”

od

jednego

zgłoszenia

wynosi:

(dla

osób

indywidualnych 20 zł; zespół lub chór 40 zł). Wpłaty należy dokonać na konto
Ośrodka Kultury „Arsus” 02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14:
Bank PKO S.A. O/ Warszawa 83 1240 2887 1111 0010 0357 8215
z dopiskiem: „Opłata wpisowa – „Kocham Cię Ojczyzno” do dnia 12 kwietnia
2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik nie stawi się w dniu
przesłuchania.
Nagrody konkursowe
Jury VII Przeglądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” przyzna po trzy nagrody
w każdej kategorii muzycznej. W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z
organizatorem jury ma prawo przyznać indywidualne nagrody i wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Koncertu Finałowego. Warunkiem
otrzymania

nagrody

przyznanej

wykonawcy

przez

jury

jest

gotowość

uczestnictwa w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 29 kwietnia 2019
roku o godzinie 15O0 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”, Warszawa
ul. Traktorzystów 14.
Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych będą wykorzystane jedynie do celów przeglądu i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
Informacje
Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu Bogdan Kałużny; Dom Kultury
„Miś” ul. Traktorzystów 20; 02-495 Warszawa kom. 0 603 518 464, tel. 22 667 92
18.
Powyższa informacja będzie dostępna również na stronie internetowej organizatora
w załączniku: VII Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”.
Zapraszamy do udziału!

Warszawa, 05.02.2019 r.

VII PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ

„KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Nazwa placówki zgłaszającej
(adres, telefon/faks/e-mail)

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

Imię i nazwisko lub nazwa zespołu (w
przypadku zespołu podać ilość osób)

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

Kategoria wiekowa

………………………………………………………………………………
soliści – wokaliści

Kategoria muzyczna
(proszę odpowiednio zaznaczyć)

chóralna

zespoły wokalno – instrumentalne

duety

zespoły wokalne

chóry

zespół folklorystyczny
Tytuł utworu, nazwisko kompozytora,
nazwisko autora tekstu

Rodzaj akompaniamentu
(proszę odpowiednio zaznaczyć)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Pianino
Gitara
CD
Syntezator
Inne instrumenty, jakie……………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.),
dalej RODO, akceptuję warunki konkursu „Kocham Cię Ojczyzno” i wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane
osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i
możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.1.Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest firma OŚRODEK KULTURY ARSUS W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY.2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas
realizacji konkursu „Kocham Cię Ojczyzno”.3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4.W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem Przeglądu Piosenki; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zgłoszenia
do konkursu „Kocham Cię Ojczyzno” i związanych z nim obowiązków. Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację
przebiegu konkursu „Kocham Cię Ojczyzno” oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet itp.).
TAK NIE

Podpis i pieczątka placówki
zgłaszającej
Karty niedokładnie i nieczytelnie wypełnione nie będą uwzględnione!
Organizator
DOM KULTURY „MIŚ”

Ośrodka Kultury „Arsus”
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./fax. 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl www.mis.arsus.pl
www.facebook.com/domkultury.mis

