
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

PiMBP – Chełmżyński Ośrodek Kultury 
 

 

 

 

 

                 ELIMINACJE  powiatOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CChheełłmmżżaa    2288..0022..22002200rr..  

  

  

  



 

1. Organizator: 

 PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury 

 

2. Cel imprezy: 

 popularyzacja piosenki dziecięcej 

 integracja środowiska dzieci i młodzieży 

 podnoszenie kultury muzycznej 

 wymiana doświadczeń 

 

3.  Termin imprezy:   28.02.2020r.  godz. 12
00 

 

4.  Miejsce imprezy:  sala ChOK, ul. Bydgoska 7 

 

5. Uczestnicy:  soliści, duety, zespoły wokalne (do 10 osób!!) 
Kategorie wiekowe:  7 – 9  ;  10 – 13;  14 – 16                                  

Zasady uczestnictwa: 

a/  wykonawca prezentuje tylko jedną piosenkę                             

w j. polskim - gatunek muzyczny dowolny  

b/  akompaniament: na żywo, półplayback 

c/  wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w biurze  

     organizacyjnym, do dnia 24.02.2020r. 

     Karty zgłoszeń znajdują się w sekretariacie szkół  

     w biurze organizacyjnym, na naszej stronie internetowej 

    d/  uczestnicy  przyjeżdżają do Chełmży na koszt własny, 

          i opłacają koszty akredytacji w wysokości 5 zł od osoby 

     e/  Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru 

 warunki głosowe 

 kultura sceniczna 

 interpretacja utworów 

 

 

 

6. Nagrody: w każdej kategorii  

                      wyróżnienia 

                      nagrody specjalne 

      Zwycięzcy w każdej kategorii mogą reprezentować powiat   

      toruński na Wojewódzkim Festiwalu „AWANS - 2020”,                          

      w Żninie. 

 

7. Biuro organizacyjne: 

 

     Chełmżyński Ośrodek Kultury     

      87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 7 

      tel. 0-56  675 61 15 , fax. 056 675 61 33 

      e-mail: chok@pimbp.pl 

      www.chokus.wordpress.com 

             

8. Patronat : Urząd Miasta Chełmża,  

                  Starostwo Powiatowe w Toruniu 
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2020 - XIX Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem” 

 
         K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 
 
1. Kategoria wiekowa .......................................................................................... 

2. Solista/zespół (ilość osób) ............................................................................ 

....................................................................................................................... 

3. Repertuar ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................
 

4. Akompaniament ........................................................................................... 

...................................................................................................................... 

5. Osoba przygotowująca ................................................................................. 

6. Placówka delegująca .................................................................................... 

....................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................... 

7. Telefon kontaktowy ..................................................................................... 

 

                                                                     ----------------------------------------------- 

                                                          podpis instruktora – opiekuna 

Załącznik 2    
 

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

imię nazwisko                                                                  miejscowość data                                                  

ZGODA 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierających  moje 

imię,  nazwisko,  miejsce zamieszkania  i numer telefonu oraz imię i nazwisko mojego 

dziecka     

        

……………………………………………………………………………………… 

w celu udziału w konkursie „Śpiewajmy Razem”, w dniu 28.02.2020r. w Sali 

Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.  

                                                                                            

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

                                                                        Czytelny podpis rodzica / opiekuna  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*     na nieodpłatne wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnienie, wizerunku   mojego dziecka utrwalonego w trakcie jego udziału w  

w/w przeglądzie piosenki. Wizerunek może być wykorzystany poprzez jego 

publikację na profilach społecznościowych, stronach internetowych  PiMBP oraz 

podmiotów z nią współdziałających również w pochodzących od PiMBP lub 

wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz 

innego rodzaju materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez PiMBP . 

 Wiem, że w każdej  chwili mogę wycofać powyższą zgodę i pozostanie to bez 

wpływu na udział  mojego dziecka w zajęciach. 

                                                                                                 

………………………………………………………………………………………. 

                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna 

*-  niepotrzebne skreślić 
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą  

na wykorzystanie wizerunku 

 Administrator danych  Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Prejsa w 

Chełmży informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu  

organizacji Festiwalu Piosenki ’Śpiewajmy Razem”,  w zakresie upowszechniania wizerunku osób 

biorących udział w impreziei. Zgoda na upublicznienie wizerunku dziecka jest ważna  w trakcie trwania 

wszystkich festiwalu, w których będzie brało udział Pani/a dziecko. Administrator wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym mogą  się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pimbp.pl.   

 Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania  

i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne                   

i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora. Dane mogą być udostępniane podmiotom, 

które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator 

powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w  zakresie niezbędnym do rozpowszechniania . 

Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od czasu zakończenia imprezy, następnie zostaną 

zarchiwizowane. 

W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi                         

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: https://www.pimbp.pl/  

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, (publikacja wizerunku na Facebooku) 

informuję, że instytucja przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny 

certyfikat zgodności z RODO: 

Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 
 

 

................................,   ................................................................................ 

                                                                                                                       data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Juliana Prejsa w Chełmży. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie 

na adres siedziby, Chełmża ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża e-mailowo  dyrektor@pimbp.pl , 

telefonicznie 566756133, 
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