
 

Regulamin konkursu wokalnego on-line „Śpiewamy Klimczuka”  
z okazji 100. rocznicy urodzin Bogusława Klimczuka  

 
 

1. Organizatorem konkursu z nagrodami jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka. 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook 
działającego pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej Serwis Facebook). 

3. Konkurs rozpoczyna się 2 lipca 2021 r. z chwilą ogłoszenia na koncie grupy „Kulturalna 
grupa KDK” prowadzonym w Serwisie Facebook i trwa do dnia jego zakończenia.  
Przy czym dzień zakończenia konkursu jest dniem podania zwycięzców konkursu, 
zgodnie z postanowieniem w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić  
do 15 września 2021 r. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Kozienice  w wieku  
5-15 lat, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 5-9 lat oraz 10-15 lat.  

6. Zgłoszenia dokonują: rodzic bądź opiekun. Jeżeli rodzic/opiekun nie należy do grupy 
„Kulturalna grupa KDK”, podczas swojego zgłoszenia powinien podać link do swojego 
konta na FB. W wiadomości należy również podać miejsce zamieszkania (miejscowość)  
i telefon kontaktowy oraz wiek dziecka. 

7. Udział w konkursie polega na nagraniu samodzielnie zaśpiewanej piosenki, której 
kompozytorem jest Bogusław Klimczuk  (max. 5 min.) i przesłaniu nagrania  
za pośrednictwem aplikacji We Transfer na e-mail: sekretariat@dkkozienice.pl, wpisując 
w temacie wiadomości „Śpiewamy Klimczuka”, najpóźniej do 15 września 2021 r. Jedna 
osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno nagranie. Każde zgłoszenie przesłane  
na adres: sekretariat@dkkozienice.pl zostanie potwierdzone zwrotnym  mailem. 

8. Nagrania muszą być w formacie mp4 (obraz i dźwięk) i nie mogą być w żaden sposób 
upiększone, ubarwione czy uzupełnione pogłosem. Akompaniament: półplayback, 
z towarzyszeniem instrumentów. Dopuszcza się śpiew a capella. 

9. Jury wybrane spośród pracowników Kozienickiego Domu Kultury wybierze maksymalnie 
3 nagrania z każdej kategorii wiekowej, które nagrodzi. 

10. Nagrodami w konkursie są płyty „Karaoke Polskie Przeboje. Edycja 2021 z mikrofonem” 
oraz zestawy spersonalizowanych gadżetów Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka związanych z 100. rocznicą urodzin Bogusława Klimczuka. 

11. Przy ocenie nagrań jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: 
- interpretacja, 
- muzykalność, 
- dykcja, 
- walory głosowe, 
- ogólny wyraz artystyczny, 
- mile widziane stroje bądź dekoracja nawiązujące do wykonywanego utworu. 

12. Informacja o wynikach (protokół) zostanie opublikowana na stronie Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl do 20 października 2021 r.  

13. Nagrodzone nagrania zostaną opublikowane na portalu Facebook, w „Kulturalnej grupie 
KDK” 20 października 2021 r. o godz. 15.00. 
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14. Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani w indywidualnej 
wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

15. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości obchodów 100. rocznicy urodzin 
Bogusława Klimczuka 21 października 2021 r. w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach, ul. Warszawska 29. 

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu 
i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące  
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom Kultury  
im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako 
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez 
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających 
z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich 
podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   
w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi 
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
- listownie – na adres administratora danych osobowych; 
- e-mail: iod@dkkozienice.pl. 

17. Uczestnicy zgłaszając nagranie do konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora 
autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia 
niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w szczególności w zakresie zwielokrotniania  
i utrwalania dowolną techniką, w zakresie wprowadzania do obrotu. Przeniesienie 
autorskich praw majątkowych jest nieograniczone w czasie oraz nieograniczone 
terytorialnie. Organizator będzie wykorzystywał nagranie  w celach promocyjnych. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
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