
REGULAMIN

IX Festiwalu Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym

Termin:  26 czerwca 2022 r. godz.15.00

Miejsce: Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Janowcu 
Kościelnym                

1.Organizator: 

Gmina Janowiec Kościelny
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym

2. Inspiracje, motto  i cele :

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu jest  nawiązanie do rysu historycznego,  rodowodu
Poboża - z wykorzystaniem  dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Przepiękny kościół, stanowiący wizytówkę architektoniczną Janowca Kościelnego, rodowód
mieszkańców Poboża - od pobożności, nazwa miejscowości - Janowiec Kościelny stały się
wyznacznikiem kultywowania tradycji, poszukiwania ekspresyjnych form nawiązywania do
rodowodu.

Motto Festiwalu: „ Do Ciebie te słowa i nuty ślę”

Cele:

1. Promowanie wartości kulturowych
2. Rozwijanie uzdolnień muzycznych
3. Wyrażanie ekspresji myśli, uczuć, wartości za pomocą słowa i dźwięku
4. Popularyzacja i promocja lokalnych wydarzeń jako  produktu turystycznego

3. Kategorie:

1. Indywidualna – bez ograniczeń wiekowych
2. Zespołowa  

4. Jury:

1. Komisję konkursową powołuje Organizator
2.  Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna



5. Kryteria oceny:

1. Stopień trudności utworu
2. Emisja głosu, dykcja
3. Poprawność intonacyjna i interpretacyjna wykonywanego utworu
4. Zgodność repertuarowa z treścią celów niniejszego konkursu
5. Ogólny wyraz artystyczny

6. Nagrody:

1. Pieniężne
Kategoria indywidualna:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

Kategoria zespołowa:
I miejsce – 600 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy z logo Festiwalu.

7. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami festiwalu mogą być reprezentanci Gmin i Parafii.
2. Uczestnik  będący  w  składzie  zespołu  nie  może  brać  udziału  w  kategorii

indywidualnej.
3. Karta  zgłoszenia  według  załączonego  wzoru  (  karta  do  pobrania  na  stronie

www.janowiec.com.pl w zakładce „aktualności”) przesłana elektronicznie na adres:

sok-janowiec@wp.pl w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022r. lub
pocztą na adres SOK z dopiskiem „ Festiwal” lub osobiście (decyduje data stempla
pocztowego lub pieczątka wpływu) wraz z nośnikiem CD ( podkład muzyczny do
utworu),  opisanym:  Imię,  nazwisko  uczestnika/  nazwa  zespołu,  kategoria,  tytuł
piosenki,  podkłady można przesyłać  również  drogą  mailową na w/w adres  mail  z
adnotacją : Imię, nazwisko uczestników/nazwa zespołu, tytuł piosenki.  

4. Istnieje  możliwość stosowania podkładu instrumentalnego -  wówczas uczestnik we
własnym zakresie zapewnia oprawę muzyczną, co potwierdza w karcie zgłoszenia.    

5. Dopuszcza się zakwalifikowanie do udziału w Festiwalu po wyznaczonym terminie  
w przypadku uzyskania zgody Organizatora.

6. Interpretacja regulaminu jest zastrzeżona wyłącznie dla Organizatora
7. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór ( piosenkę ) o tematyce religijnej               

(z wyłączeniem kolęd, pastorałek, pieśni liturgicznych, postnych).
8. Czas trwania  utworu: maksymalnie 5 minut.

http://www.janowiec.com.pl/


9. Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt dojazdu.
10. Osoba  będąca  rodzicem  bądź  prawnym  opiekunem  niepełnoletniego  uczestnika

zapewnia opiekę i ponosi pełną odpowiedzialność za uczestnika.

     8. Uwagi dodatkowe
1. Osoby zatrudnione w obsłudze Festiwalu nie biorą udziału w konkursie.
2. Organizator zastrzega skrócenie terminu naboru w przypadku, gdy liczba uczestników

w każdej z kategorii będzie, wg organizatora wystarczająca.

9. Dane osobowe: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w Festiwalu

Piosenki Religijnej (dalej wydarzenie) jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Janowiec Ko-
ścielny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, tel. 89 626, e-mail: sok-janowiec@wp.pl, dalej:
SOK.

2. SOK będzie przetwarzał dane osobowe uczestników wydarzenia w celu:
a) organizacji wydarzenia

Wzięcie udziału w wydarzeniu będzie rozumiane jako działanie potwierdzające wyra-
żenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie  imienia,  nazwiska oraz rozstrzy-
gnięć konkursowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie  danych).  Dane będą przetwarzane  przez czas  trwania  wydarzenia,  a  następnie
zgodnie z zasadami archiwizacji określonymi w SOK.

b) informowania lokalnej społeczności o działaniach podejmowanych przez Gminę
Janowiec Kościelny, SOK poprzez publikację danych osobowych w przestrzeni
publicznej,  w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny
oraz portalu społecznościowym Facebook SOK, Gminy Janowiec Kościelny
Zdjęcia zawierające wizerunek uczestników wydarzenia oraz ewentualnie ich imię,
nazwisko oraz wynik rozstrzygnięcia konkursowego w przestrzeni publicznej. Publi-
kacja tych danych będzie odbywała się na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art.
6 ust.  1 lit.  a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).  Dane publikowane w
przestrzeni publicznej będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu
usunięcia materiałów .Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres:  sok-jano-
wiec@wp.pl lub informując o tym Kierownika SOK. Wycofanie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

1. Dane osobowe uczestników wydarzenia mogą być ujawniane podmiotom realizują-
cym zadania na rzecz i w imieniu SOK i Gminy Janowiec Kościelny takim jak do-
stawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem
zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, a także pozostałym Or-
ganizatorom wydarzenia.

2. W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą przetwa-
rzane w krajach,  mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych
osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery



przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez ame-
rykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości dostę-
pu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych przez te służby.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom wydarzenia przysługu-
je prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograni-
czenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach do-
zwolonych prawem. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych w zakresie,
w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej
zgody.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z SOK za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: sok-janowiec@wp.pl
Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą  przetwarzania  danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:  iod.sokj-
k@edpo.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres SOK.



KARTA ZGŁOSZENIA

( Kategoria indywidualna )

Reprezentanta Gminy……………………………………………………………..

           uczestnika Festiwalu Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym

1………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

/ imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe- tel. lub adres e-mail (jeżeli uczestnik zgłasza się osobiście bez
instytucji)/

2…………………………………………………………………………………………..

/ nazwa instytucji i imię, nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej uczestnika np. Ośrodek Kultury, placówka
oświatowa, pracownik Urzędu Gminy), dane kontaktowe – tel. lub adres e-mail opiekuna/

3……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

/DOBROWOLNIE: kilka zdań o uczestniku: jego zainteresowania, dotychczasowe sukcesy muzyczne, czy 
występował już w poprzednich edycjach Festiwalu itp.

( materiał do ew. wykorzystania przy prezentacji uczestnika w trakcie Festiwalu /

4. Korzystam z podkładów muzycznych. Oprawa muzyczna we własnym zakresie (podkład 
instrumentalny).

/ właściwe zakreślić /



5. Wskazanie istotnych elementów występu jak np. ilość instrumentów muzycznych,   
wymagania techniczne ich podłączenia itp .………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz jestem świadomy jego 
postanowień i w pełni je akceptuję.

Podpis uczestnika: Podpis opiekuna i rodzica:

                                                                                             / dotyczy uczestnika niepełnoletniego /

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

                                                                                           

                     



KARTA ZGŁOSZENIA

( Kategoria zespołowa)

Reprezentant Gminy…………………………………………………………..

             uczestnik w Festiwalu Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym

1………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

/ Nazwa zespołu, skład osobowy, wiek, dane kontaktowe- tel. adres e-mail do lidera /

2…………………………………………………………………………………………..

/ nazwa instytucji i imię, nazwisko opiekuna ( osoby przygotowującej uczestnika np. Ośrodek Kultury, placówka
oświatowa, pracownik Urzędu Gminy)/

3……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

/ DOBROWOLNIE: kilka zdań o uczestnikach: ich zainteresowania, dotychczasowe sukcesy muzyczne, czy
zespół brał udział w poprzednich edycjach Festiwalu itp.

( materiał do ew. wykorzystania przy prezentacji zespołu w trakcie Festiwalu /

4. Korzystamy z podkładów muzycznych. Oprawa muzyczna we własnym zakresie (podkład 
instrumentalny).

/ właściwe zakreślić /



5. Wskazanie istotnych elementów występu jak np. ilość instrumentów muzycznych, 
wymagania techniczne ich podłączenia itp……………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie 

1. Oświadczamy, że znana jest nam treść regulaminu, którą akceptujemy.

Podpisy uczestników:   lub Podpis opiekuna zespołu:

                                                                                             

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

                                                                                                         



Zgoda na publikację danych osobowych

…………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika, data

Wyrażam  zgodę  na  publikację  danych  osobowych  w  zakresie:  imienia,  nazwiska  oraz  zapisu
fotograficznego  zawierającego  mój  wizerunek/wizerunek  mojego  dziecka,  uwiecznionego  podczas
Festiwalu Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym na portalu społecznościowym Facebook* na
profilu  należącym do Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminy Janowiec Kościelny,  w celach
dokumentacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

……………………….………………………………………
 (czytelny podpis uczestnika wydarzenia lub

rodzica/opiekuna prawnego) 
    

*W  przypadku  publikacji  wizerunku  na  profilu  Facebook  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  krajach,
mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w
których Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone
przez amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych
środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

Zgoda na publikację danych osobowych w przestrzeni publicznej oraz na stronach 

internetowych

……………………………………………...
Imię i nazwisko uczestnika, data

Wyrażam  zgodę  na  publikację  danych  osobowych  w  zakresie:  imienia,  nazwiska  oraz  zapisu
fotograficznego zawierającego mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka uwiecznionego podczas 

 Festiwalu Piosenki Religijnej w Janowcu Kościelnym  w przestrzeni publicznej, w tym na  stronie
internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny pod adresem:  http://janowiec.com.pl/,  w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

  ……………….………………………………………
 (czytelny podpis uczestnika wydarzenia lub

 rodzica/opiekuna prawnego)

http://janowiec.com.pl/
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