
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
zaprasza

Scena Młodych Wokalistów

XXX GIEŁDA PIOSENKI
Dziecięcej i Młodzieżowej

im. Marka Żemka

Łomża
27-28 października 2022



REGULAMIN

1. Termin realizacji konkursu: 27-28 października 2022 r.
od godz.10.00 przesłuchania konkursowe, obrady jury, ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród laureatom.

2. Zasięg: dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
oraz Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12. 

3. Cel imprezy: konfrontacje wokalne dzieci i młodzieży utalentowanej, 
wrażliwej na piękno muzyki i śpiewu. Wyłonienie talentów i ich promocja. 
Budowanie doświadczeń w występach scenicznych uczestników.

4. Kategorie:
Soliści występować będą w następujących kategoriach wiekowych:
I – klasy I-IV SP
II – klasy V-VIII SP
III – szkoły średnie
IV – Kategoria Piosenki Anglojęzycznej (nieobowiązkowa) / od 13 roku życia
Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii w zależności 
od liczby zgłoszonych uczestników!

5. Repertuar:
Każdy z wykonawców przygotowuje do prezentacji piosenki:
- z tekstem polskim (piosenka obowiązkowa w konkursie o dowolnej tematyce 
i charakterze muzycznym)
- z tekstem angielskim (nieobowiązkowa – kategoria anglojęzyczna)

6. Kryteria oceny jury:
muzykalność, walory wokalne, intonacja, interpretacja, dykcja, ogólny wyraz 
artystyczny.

7. Nagrody. 
- w kategorii piosenki polskiej organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe za
 I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. 
- w kategorii piosenki anglojęzycznej zostanie przyznana  główna nagroda w 
postaci kursu języka angielskiego w szkole językowej „Linguo”.
Jury zastrzega prawo do własnej oceny w/g kryteriów niewymienionych w 



regulaminie oraz prawo podziału nagród. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi po każdej z kategorii. 

8. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży 
18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4

tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00 
lub drogą mailową rok@4lomza.pl do     dnia   20 października   2022     r.

podkład muzyczny-akompaniament w formacie mp3 wysyłamy na maila:
rokstudio@wp.pl do dnia 20 października 2022 opisany imieniem i

nazwiskiem, kategoria i tytuł piosenki

Lista osób zakwalifikowanych, kolejność, dzień i miejsce występów w Giełdzie 
Piosenki zostanie opublikowana 24.10.2022 r. na stronie internetowej ROK Łomża 
(www.rok.4lomza.pl).

9. Akredytacja.
Od każdego uczestnika zakwalifikowanego do festiwalu będzie pobierana 
akredytacja (wyłącznie na konto) w wysokości 20 zł (koszty organizacyjne) wpłata 
na konto Hexa  Bank 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010  w nieprzekraczalnym 
terminie 25 października br. W tytule przelewu należy wpisać – ,,Giełda piosenki'' 
oraz imię i nazwisko uczestnika. 

10. Informacje.
Informacji udziela kier. artystyczny festiwalu Agnieszka Żemek-Pawczyńska.
tel. kom. 505 506 421, rok@4lomza.pl.

Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 
W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz wyżywienia.

Udział w Festiwalu po zaakceptowaniu i wypełnieniu regulaminu i formularza RODO dostępnego 
na stronie www.rok.4lomza.pl

W tym roku gościem Festiwalu i jurorem wybranej kategorii będzie Marek Piekarczyk.
Legenda polskiej sceny rockowej. Wykonawca ponad 2600 w Polsce i wielu innych krajach, w tym 
spektakli, rock-opery Jesus Christ SuperStar, w której grał główną rolę. Były wokalista zespołu 
TSA, wieloletni trener muzycznego show The Voice of Poland, The Voice Senior, a obecnie The 
Voice of Poland oraz współprowadzący od kilku lat audycję radiową Rock&Rollowa Historia 
Świata w RMF FM. 



Karta zgłoszenia
XXX GIEŁDA PIOSENKI Dziecięcej i Młodzieżowej - Scena Młodych Wokalistów

im. Marka Żemka

*Imię i nazwisko ....................................................................................................
…...........................................................................................................................................
*Adres, telefon 
.............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
*Nazwa instytucji, którą wykonawca reprezentuje, adres, telefon
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
*Wiek ....... Rok urodzenia .................................. uczeń klasy .....................................

Tytuły piosenek (kompozytor i autor tekstu)

*1. polska /obowiązkowo/..................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

2. angielska /nieobowiązkowa/ …........................................................
…...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

*Imię i nazwisko opiekuna  artystycznego 
tel/ ...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................

*Informacja o dotychczasowej działalności: 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Akompaniament mp3 lub instrument …................... (niepotrzebne skreślić),  

Rubryki z gwiazdką * muszą być wypełnione obowiązkowo.
Na scenie do dyspozycji pianino Yamaha oraz pełne nagłośnienie.

Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie organizatora moich danych osobowych, wizerunku oraz na korzystanie z nich w celu
promocji w/w przedsięwzięcia, zgodnie z  przepisem art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926,ze zm.)

Data............................                               .......................................
                                                                                     pieczątka, podpis



……………………………………………………… 
(miejscowość          data) 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) 

………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających 
wizerunek mojego dziecka 
…………………………………………………………………………… przez 

                                                                                    (imiona i nazwisko dziecka) 

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży (18-400), ul.Małachowskiego nr 4, dla celów związanych z 
udziałem w XXX Giełdzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej im. M.Żemka 2022 r.

                               ( podać nazwę wydarzenia) 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 
3. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć, w szczególności w drukowanych materiałach 

promocyjnych oraz w internecie itp. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i/lub filmów z udziałem mojego dziecka, wykonanych w
związku z organizowanym przez ROK w Łomży XXX Giełdy Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej im. M.Żemka 2022.

                                                                                                                                ( podać nazwę wydarzenia)

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w 
oświadczeniu. 

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i 
przysługuje mi pełnia praw rodzicielskich oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją 
rozumiem. 

                                                                                                                                     …………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Oświadczenie
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, na  podstawie art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (dalej RODO), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie mojego 
dziecka danych osobowych , to jest  materiałów zawierających jego wizerunek  w celach  publikacji 
zdjęć, w szczególności w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w internecie. Jednocześnie 
oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 i 8  RODO, tj. 
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 
rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Łomży, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości 
ich poprawiania oraz że dane te mogą być udostępniane innym podmiotom 

………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



KLAUZULE INFORMACYJNE

           Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana, Pana/i Dziecka*  danych osobowych jest Regionalny Ośrodek  Kultury w Łomży 

(ADO) z siedzibą w Łomży, ul. Małachowskiego nr 4; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) możliwy jest pod numerem tel. nr 723 209 418 lub 

adresem e-mail : iod.roklomza@gmail.com 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku Pana/i  / wizerunku  Pana/i  

Dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 
pokonkursowe) i elektronicznej związanych z  XXX Giełdą Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
im. M.Żemka 2022  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f oraz art.9 ust. 2 lit. a RODO;

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uczestnicy XXX Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 rok
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzasadnione 
jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

* niepotrzebne skreślić



OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w
Łomży, z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod.roklomza@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) w jednym lub większej liczbie określonych celów, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowy przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na 
b) podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w związku z realizowaniem 
zadań przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
c) niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 
realizowaniem zadań przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 
pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania 
danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na 
podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.
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