
Powiatowy Konkurs Kol d i Pastora ek  
„Moja pastora ka” GOKiR Wilkasy 2023 

 
Organizator: 
Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko 
tel. 797275052 
 
Miejsce i termin konkursu: 
Sala widowiskowa GOKiR Wilkasy 
6 stycznia 2023 r. (pi tek), godz. 15.00 
 
Uczestnicy: 
Konkurs skierowany jest do solistów i zespo ów z terenu powiatu gi yckiego 
 
Kategorie wiekowe: 
Soli ci: 
I – do 9 lat 
II – 10-12 lat 
III – 13-16 lat 
IV – open (od 17 lat wzwy ) 
Zespo y: 
V – zespo y dzieci ce do 12 lat 
VI – zespo y m odzie owe od 13 lat wzwy  i doro li 
 
Uczestnicy prezentuj  jedn , wybran  przez siebie kol  lub pastora  w j zyku polskim, która 
zostanie wykonana z pó playbacku b  z akompaniamentem na ywo. 
 
Przebieg konkursu: 
Po przes uchaniach jury wy oni zwyci zców w ka dej kategorii wiekowej. 
W przypadku ma ej ilo ci zg osze  organizator zastrzega sobie prawo do czenia kategorii. 
 
Ocena uczestników: 
Nad  prawid owym  przebiegiem  konkursu  b dzie  czuwa  profesjonalne  jury,  które  po  
przes uchaniach wy oni zwyci zców w ka dej kategorii wiekowej. 
Jury ocenia  b dzie: 

 dobór repertuaru adekwatny do kategorii wiekowej, 
 indywidualne podej cie do interpretacji, 
 muzykalno , intonacj , dykcj , walory wokalne, 
 ogólne wra enie artystyczne. 

 
Warunki uczestnictwa: 
Kart  zg oszenia i dok adnie opisane podk ady do wybranych utworów nale y przes  na adres e-
mail: b.somionka@gokir.ugg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2023 r. Formularz z 
regulaminem i kart  zg oszenia dost pne na stronie internetowej gminy Gi ycko www.ugg.pl oraz 
fanpage GOKiR Wilkasy. Uczestnicy zobowi zani s  do posiadania aktualnego dokumentu 
potwierdzaj cego wiek.       
 
Nagrody: 
Ka dy z uczestników otrzymuje dyplom. W konkursie przewidziane s  nagrody rzeczowe. 
 



  KARTA ZG OSZENIA SOLISTY 
 Powiatowy Konkurs Kol d i Pastora ek  

„Moja pastora ka” GOKiR Wilkasy 2023 
 

1. Imi  i nazwisko……………………………………………………………. 

2. Telefon, e-mail…………………………………………………………….. 

3. Data urodzenia.............................................................................................. 

4. Placówka deleguj ca………………………………………………………. 

5. Tytu  piosenki……………………………………………………………... 

6. Imi  i nazwisko opiekuna………………….……………………………… 

7. Potrzeby techniczne……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

                                                                                      

   ………………………………………… 
                           Podpis uczestnika lub opiekuna 
 
 

 KARTA ZG OSZENIA ZESPO U 
 Powiatowy Konkurs Kol d i Pastora ek  

„Moja pastora ka” GOKiR Wilkasy 2023 
 

1. Nazwa zespo u……………………………………………………………. 

2. Telefon, e-mail…………………………………………………………….. 

3. Imiona i nazwiska uczestników i daty urodzenia: 

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

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

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

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

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

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

4. Placówka deleguj ca………………………………………………………………………….. 

5. Tytu  piosenki……………………………………………………………................................. 

6. Imi  i nazwisko opiekuna………………….………………………………………………….. 

7. Potrzeby techniczne…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

   ………………………………………… 
                           Podpis uczestnika lub opiekuna 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w  formularzu zg oszeniowym i na wykorzystanie wizerunku: 
 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym przez Administratora Danych 
Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, w celu przeprowadzenia 
oraz pó niejszej promocji konkursu organizowanego przez GOKiR Wilkasy. 
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu  
do tre ci swoich danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w 
Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej 
Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i 
innym mediom zdj  z wydarzenia.  
 
                                                                                                                                      ………..………………………………………………. 
                                                                                                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna  
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w  formularzu zg oszeniowym i na wykorzystanie wizerunku: 
 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym przez Administratora Danych 
Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, w celu przeprowadzenia 
oraz pó niejszej promocji konkursu organizowanego przez GOKiR Wilkasy. 
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu  
do tre ci swoich danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w 
Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej 
Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i 
innym mediom zdj  z wydarzenia.  
 
                                                                                                                                      ………..…………………………………………….. 
                                                                                                                                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna  
 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporz dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym jest Gminny O rodek Kultury i 
Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Mo e si  z Pan/Pani z nami kontaktowa  poprzez numer telefonu 87 428-04-16 lub adres e-mail: gokir@ugg.pl. 
3) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: 

biuro@inbase.pl 
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: 

a) uczestnictwa w organizowanych przez Administratora zaj ciach merytorycznych, 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej 

Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne przekazanie zdj  z 
wydarzenia prasie, radiu, telewizji i innym mediom. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog  by  podmioty, z us ug których w celu realizacji zada  na podstawie art. 28 
RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie s  przekazywane do pa stw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zosta y zebrane lub 
odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa w wydarzeniu 
organizowanym przez Administratora, niemo liwa b dzie realizacja zada  zwi zanych z celami wskazanymi w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


