
III Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych Białki 2020 
„A ja śpiewać będę” 

 
 
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie  
 
Miejsce: świetlica wiejska w Białkach , 11 października  2020r. godz.15.00  
 
Cele:  
- prezentacja dorobku lokalnych grup śpiewaczych i muzykujących dokumentacja i 
ochrona tradycji muzycznych  śpiewu ludowego, biesiadnego i towarzyskiego.  
 
Regulamin 

1. W przeglądzie uczestniczą soliści, zespoły i grupy śpiewacze posiadające w 
dorobku różnorodny repertuar muzyczny i śpiewaczy zgłoszone do Przeglądu w 
określonym Regulaminie czasie. 

2. Występujący zespół prezentuje 2 utwory: jeden uznawany za autorski i drugi 
dowolny z repertuaru grupy w czasie  12 minut, solista wykonuje jeden utwór 
w czasie 4 minut. Miło było by, gdyby treść pieśni wyrażały miłość do 
muzykowania i śpiewania. 

3. Oceny dokona profesjonalne JURY w formie indywidualnych rozmów z 
grupami. Wszyscy uczestnicy otrzymają  pamiątkowe  statuetki i dyplomy. 

4. Imprezę zakończy wspólne wykonanie  pieśni pt. „ Był Bal” na motywach 
utworu instrumentalnego „Fale Dunaju wg słów zaproponowanych przez 
Organizatora 

5. Zgłoszenia przyjmuje GOK Chodów do 2 października 2020r. na Karcie 
Zgłoszenia znajdującej się na stronie www.gok.gminasiedlce.pl , drogą e-
mailową na adres  gok@gminasiedlce.pl lub pisemnie na adres GOK w 
Siedlcach z/s w Chodowie , Chodów ul. Sokołowska 2, 08-119 Siedlce  

6. Organizator zapewnia poczęstunek z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa 
aktualnie obowiązujących w okresie pandemii.  

7. Dojazd grup i ubezpieczenie we własnym zakresie 
8. Udział w Przeglądzie  jest akceptacją zapisów Regulaminu i jednocześnie 

wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie i nagrywanie dźwięku oraz 
późniejsze eksploatowanie zarejestrowanego materiału.  

9. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu GOK Chodów Tel. 25 644 36 91  
 
 
 
 

http://www.gok.gminasiedlce.pl/
mailto:gok@gminasiedlce.pl


KARTA UCZESTNICTWA 

 
1. Nazwa kapeli, zespołu lub imię i nazwisko solisty / reprezentowana miejscowość: 

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

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

2. Skład zespołu – ilość osób (wraz z kierowcą) 

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

 

3. Imię i nazwisko kierownika – opiekuna, nr tel.: ……………………………………………………………….…. 

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

 

4. Repertuar …………………………………….…………….......................................................................... 

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

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

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

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

5. Dotychczasowa działalność artystyczna- informacja dla prowadzącego imprezę: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Instytucja patronująca (delegująca), adres, telefon: 

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

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

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

 

7. Potrzeby techniczne zespołu. ( ławki, pulpity, mikrofony…) 

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

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

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

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

 

 

 

 



 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

oraz wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku na potrzeby  

III Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych Białki 2020 

„A ja śpiewać będę ” 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Imię i nazwisko uczestnika konkursu (Nazwa zespołu, grupy) 

……………………………………………………………..…. 

 

Miejsce zamieszkania 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku i wykonania 

artystycznego  III Przeglądu Zespołów i Grup Śpiewaczych Białki 2020 „A ja śpiewać będę” 

na następujących polach eksplantacji: 

1) w zakresie rejestracji wszelkimi technikami (fonograficznymi, audialnymi, audiowizualnymi, 

multimedialnymi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, informatycznymi), w tym także 

trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego. 

2) w zakresie rozpowszechniania przez organizatorów, publikowania nagrań w radiu i telewizji, 

publikację w Internecie etc.  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za pośrednictwem 

dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatorów działalnością, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie  

Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Przeglądu i 

nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizatorzy. 

 

 

 

 

 

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

            (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 

 

 

 


