
II KONKURS WOKALNY CSK „ŚPIEWAMY MARZENIA” 

REGULAMIN 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy w wieku od 6 do 18 roku życia, mieszkający  

w województwie lubelskim. 

2. Aby zostać Uczestnikiem należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa oraz posiadać 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego. 

3. W konkursie mogą brać udział laureaci poprzedniej edycji (z wyjątkiem zdobywców Grand 

Prix). 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik musi pozostawać pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego. 

2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednej piosenki w języku polskim. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie Uczestnika poprzez prawidłowe 

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeń w terminie do 25 maja 2022 roku, do godz. 

23:59. 

4. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatora. 



5. W karcie zgłoszenia należy wkleić link do nagrania na serwisie YouTube; bez nagrania 

zgłoszenie będzie nieważne. 

Nagranie: 

- film konkursowy należy umieścić na swoim kanale YouTube; wygenerowany link do filmu 

należy wkleić w wyznaczonym polu karty zgłoszeniowej, 

- opis filmu MUSI zawierać: Imię i nazwisko wykonawcy, jego wiek, tytuł utworu oraz dopisek 

II Konkurs Wokalny CSK „Śpiewamy Marzenia” 2022 (np. Anna Kowalska, 7 lat, ,,Biedronki'', 

II Konkurs Wokalny CSK „Śpiewamy Marzenia” 2022), 

- film musi być nakręcony tak, aby widoczna była sylwetka Uczestnika (najlepiej poziomo i ze 

statycznego ujęcia), 

- film może być nagrany powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat, 

- przesłany film musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz akompaniament (dopuszcza się 

półplayback, akompaniatora, akompaniament własny lub śpiew A Cappella) - nie można 

zmienić akompaniamentu w trakcie trwania Konkursu), 

- dopuszcza się użycie mikrofonu, choć nie jest to obowiązkowe, 

- ingerencja w nagrania za pomocą post-produkcji oraz wszelkiego rodzaju montaże audio-

wideo są niedopuszczalne, 

- czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut.  

Za wszelkie regulacje prawno-finansowe, związane z wykonywanymi utworami (prawo do 

wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie Uczestników Konkursu. 

 

6. Po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mailowej potwierdzającej przyjęcie 

zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do 

uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych), 

przelewem na konto Organizatora, w terminie do 25 maja 2022 r., do godziny 23:59.  



Nr konta do wpłat Centrum Spotkania Kultur w Lublinie: 83 1020 3147 0000 8802 0103 9171 

Brak dokonanej wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z anulacją 

zgłoszenia danego Uczestnika. 

7. W tytule przelewu należy wpisać: ,,Opłata wpisowa za Konkurs Wokalny Imię Nazwisko''  

(UWAGA: w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zgłaszanego Uczestnika, za 

którego uiszczona zostaje opłata wpisowa). 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

I etap / 25.04.2022 - 25.05.2022 - przyjmowanie zgłoszeń od rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników oraz eliminacje do dalszego etapu Konkursu. 

(UWAGA: limit uczestników do 250 osób - liczy się kolejność zgłoszeń) 

II etap / 26.05.2022 - 05.06.2022 - ocena przesłanych nagrań i wyłonienie laureatów,  

06.06.2022 – ogłoszenie laureatów 

III etap / 19.06.2022 – finałowy koncert laureatów w siedzibie CSK, wręczenie nagród. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu Konkursu. 

3. Uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego etapu mają obowiązek wystąpić w koncercie 

laureatów. 

4. Wszelkie koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z 

uczestnictwem w Konkursie w całości we własnym zakresie ponosi rodzic/opiekun prawny 

Uczestnika. 

 

§ 5 



Ocena Uczestników 

1. Uczestników Konkursu będzie oceniało Jury powołane przez Organizatora. 

2. Uczestnicy zostaną przyporządkowani do czterech kategorii wiekowych: 

I kategoria: od 6 do 8 roku życia 

II kategoria: od 9 do 11 roku życia 

III kategoria: od 12 do 14 roku życia 

IV kategoria: od 15 do 18 roku życia 

3. Liczy się wiek Uczestnika w momencie wypełniania karty zgłoszenia. 

4. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: muzykalność wykonawcy, dobór 

repertuaru do wieku, interpretację utworu, technikę wokalną, estetykę wykonania oraz ogólny 

wyraz artystyczny. 

5. Oceny członków Jury pozostaną tajne, a werdykty ostateczne. 

§ 6 

Nagrody 

1. Powołane przez Organizatora Jury przyzna nagrody pieniężne lub rzeczowe: 

GRAND PRIX – 6 tysięcy złotych brutto oraz nagranie autorskiego singla  

w profesjonalnym studiu nagrań dźwiękowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

I miejsce (w każdej kategorii wiekowej) – 3 tysiące złotych brutto 

II miejsce (w każdej kategorii wiekowej) – 2 tysiące złotych brutto 

III miejsce (w każdej kategorii wiekowej) – tysiąc złotych brutto 

Wyróżnienia 



Nagrody specjalne 

2. Jury ma prawo do zmiany układu nagród oraz wyróżnień. 

3. Nagrody zostaną wręczone podczas finałowego koncertu laureatów w dniu 19 czerwca 2022 

roku na Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

4. Wszyscy Uczestnicy, którzy przeszli pierwszy etap - otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

5. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o obciążenia o charakterze publiczno-

prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7 

Cele 

Celami organizowanego przez CSK konkursu są: 

1. Odkrywanie i promocja młodych talentów. 

2. Aktywny udział w rozwoju kultury muzycznej województwa. 

3. Popularyzacja kultury polskiej przez piosenkę. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – dalej jako RODO, 

Organizator Konkursu informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz jego rodzica/opiekuna 

prawnego jest Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, z siedzibą pl. Teatralny 1, 20-

029 Lublin. 



2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: 

iod@spotkaniakultur.com 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w 

celach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz 

rodzica/opiekuna prawnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO mówiący że: przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią, które wynikają wprost z zapisów Statutowych CSK oraz 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przekazane 

wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK, którzy muszą 

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych, jeżeli 

posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi Administrator podpisał 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji 

i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

7. Uczestnik Konkursu, a także rodzic/opiekun prawny, ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, 

które nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej 

cofnięciem. 

8. Reprezentujący Uczestnika rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez 

niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa  

w niniejszym Konkursie. 

mailto:iod@spotkaniakultur.com


10. Dane Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą także przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie) zastrzega sobie prawo do 

wykorzystywania nadesłanych nagrań video i zdjęć z wizerunkiem Uczestników Konkursu, 

zarejestrowanych podczas wydarzenia dla potrzeb promocyjnych i reklamowych. W tym przez 

umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej spotkaniakultur.com, na stronie 

Facebook, profilu na Instagramie oraz na kanale YouTube, zgodnie z art.81 ust 1 i 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. 

Informacje dotyczące II etapu będą przedstawiane na bieżąco na fanpage`u 

Facebookowym Konkursu oraz stronie internetowej Organizatora, kwestie organizacyjne 

takie jak kolejność występów - będą rozsyłane do rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników drogą e-mailową. 

Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać e-mailowo pod adresem: 

spiewamymarzenia@spotkaniakultur.com 

mailto:spiewamymarzenia@spotkaniakultur.com

