
ORGANIZATORZY: 

Burmistrz Brzozowa 

Brzozowski Dom Kultury 

ul. Armii Krajowej 3 

 36-200 Brzozów 

tel./fax 13 43 419 38  w godz. od 9:00 do 16:00 

kom. 509 027 876 w godz. od 13:00 do 20:00 

od poniedziałku do piątku 

dkbrzozow@gmail.com 

 Konkurs piosenki  “Nie takie stare..(jak świat)”jest przeznaczony dla uczniów klas VII 

i VIII Szkoły Podstawowej oraz  wszystkich klas licealnych i innych szkół średnich. 

 Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych uczniów, którzy ukończyli VI klasę 

szkoły podstawowej, oraz zainteresowanie ich repertuarem polskich wokalistów  i zespołów, 

począwszy od lat 60 do współczesnych. 

1. Cel Konkursu. 
 -  poznanie ciekawych wykonawców i sposobów interpretacji piosenek 

 -  popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej  

 -  rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku artystycznym 

 -  pomoc młodzieży w rozwijaniu talentów wokalnych i prezentacji scenicznej 

2. Warunki uczestnictwa. 
 - w konkursie może wziąć udział uczennica lub uczeń kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej, 

oraz uczennice i uczniowie Szkół Ponadpodstawowych i średnich powiatu brzozowskiego. 

 -  Jest to konkurs dla solistów, dlatego większa ilość występujących będzie traktowana jak 

chórek towarzyszący soliście i nie będzie mógł być oddzielnie oceniany i nagradzany. 

 -  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

 Eliminacje (wykonawca prezentuje jedną piosenkę z podkładem audio)   

 Finał  (wykonawca prezentuje jedną piosenkę z zespołem muzycznym) 

 -  Uczestnik wybiera piosenki z listy utworów podanych przez organizatora (dopuszcza się 

utwory z poza listy pod warunkiem, że są to utwory wybranych wykonawców).              

 -   W konkursie finałowym wezmą udział wykonawcy, którzy zostaną wytypowani                      

 przez Komisję Konkursową( do 20 wokalistów). 

 - Uczestnicy, którzy wezmą udział w finale opłacają akredytację w wysokości 20 zł  
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3. W związku z wyjątkową sytuacja tegoroczne eliminacje zostaną przeprowadzone 
zdalnie poprzez wysłanie filmiku ze śpiewaną do podkładu piosenką na adres : 

zygi.podulka@interia.pl 
Termin wysłania filmu do 31 maja 2020 r. 

Zachęcamy do przesyłania plików za pośrednictwem platformy WeTransfer 

Wykonywaną piosenkę można nagrać kamerą, aparatem lub telefonem. 

 Komisja konkursowa oceni prezentacje i zakwalifikuje  20 uczestników do finału. 

Termin finału będzie podany w późniejszym czasie wraz z ogłoszeniem wyników 
eliminacji na stronie Brzozowskiego Domu Kultury. 

4.  Kategorie wiekowe i nagrody 
               -   I kategoria ( klasy VII i VIII, Sz.P. ) 

               -   II kategoria ( Szkoły ponadpodstawowe i średnie). 

                    
5. Organizacja konkursu 
 -  Organizator zapewnia zespół muzyczny, który będzie akompaniował finalistom. 

 -  Zapewnia się przeprowadzenie co najmniej dwóch prób z zespołem. 

 -  Terminy prób będą ustalane indywidualnie z każdym z finalistów po eliminacjach. 

6. Repertuar do wyboru. 
             W tej edycji wybieramy piosenki z repertuaru:                                                                  

Alicji Majewskiej, Edyty Geppert, Beaty Kozidrak i zespołu „Perfect” 

       - Lista utworów do wyboru: 
     Alicja Majewska - 

„ Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Być kobietą”, „To nie sztuka 

wybudować nowy dom”, „Przed nocą i mgłą”, „Żyć się chce”, „Najważniejsze, żeby znaleźć 

przyjaciela”, „Wszystko może się stać”, „Jak piękny świat”, „Miłość jest jak cień człowieka’, 

 Edyta Geppert -   

„Szukaj mnie”, „Nie żałuję”, „Zamiast”, „Jaka róża taki cierń”, „Życie, kocham cię nad życie”, „Idź 

swoją drogą”, „Znowu jestem sama”, „Mamo, córko”, „A kiedy uznam, że to już”, „Mój człowiek”. 

 Beata Kozidrak –  



 „Piechotą do lata”, „Józek, nie daruję ci tej nocy”, „Co mi Panie dasz”, „Nie ma wody na pustyni”, 

„Małpa i ja”, „Dwa serca, dwa smutki”, „Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Dziesięć przykazań”, 

„Szklanka wody”, „Myśli i słowa”. 

          Zespół „Perfect” – 

„Autobiografia”, „Nie płacz Ewka”, „ Wszystko ma swój czas”, „Raz po raz”, „Niewiele ci mogę dać”, 

„Kołysanka dla nieznajomej”, „Ale wkoło jest wesoło”, „Niepokonani”, „Ludzie niepowszedni”, 

„Odnawiam duszę”.  

7. Wybór piosenek i ocena 

Wybieramy jedną piosenkę z proponowanej listy utworów, lub inną z repertuaru artysty.  

Wszystkie utwory są dostępne w sieci internetowej, dlatego można je łatwo poznać i dostosować do        

swoich możliwości. Instruktorzy BDK będą do dyspozycji w doborze odpowiedniej tonacji podkładu, 

(lub jego podwyższeniu lub obniżeniu). 

 Dopuszczamy możliwość powtórzenia się tej samej piosenki do trzech razy w konkursie (w tym 

wypadku obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń). 

W razie różnego poziomu wykonawczego w konkursie eliminacyjnym, komisja zastrzega sobie 

możliwość zakwalifikowania większej niż 10 osób z jednej kategorii na niekorzyść drugiej. 

     Kryteria oceny: 

    - dykcja i emisja głosu 

    - intonacja 

    - interpretacja utworu 

    - prezentacja sceniczno-ruchowa 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.       

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, zwanym dalej RODO,  
Brzozowski Dom Kultury informuje, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzozowski Dom Kultury z siedzibą  
w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata  Koczara-Wilusz,  kontakt do IOD: 
ioddkbrzozow@gmail.com 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25B3zek,_nie_daruj%25C4%2599_ci_tej_nocy
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3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie “Nie takie stare..(jak świat)”. 
4.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Brzozowskiego Domu Kultury obsługujący 

konkurs.  
5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez 

okres wymagany przepisami prawa.  
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie  

“Nie takie stare..(jak świat)”. 
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Proszę o zaznaczenie w poniższej tabeli  TAK lub NIE  /można usunąć niepotrzebne w Microsoft Word/ a następnie o wysłanie 
zeskanowanej całej strony KLAUZULA INFORMACYJNA na adres e-mail: dkbrzozow@gmail.com 

   
Oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a  o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Brzozowskiego 
Domu Kultury w Brzozowie. 

Za osoby poniżej 16-go roku życia podpis składa rodzic 

..................................................................                                                                         ..................................................... 
                    Miejscowość,  dnia                                                                                                                                                     Podpis czytelny

     

     TAK / NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie 
“Nie takie stare..(jak świat)”. organizowanym przez Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie. 

      

     TAK / NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 

wizerunek, zarejestrowanych podczas konkursu “Nie takie stare..(jak świat)” organizowanego przez 

Brzozowski Dom Kultury w celu ich powielania i wykorzystania w materiałach informacyjnych, 

reklamowych i sprawozdawczych Administratora oraz podmiotów z nim powiązanych, w tym w prasie, na 

stronie internetowej, serwisie internetowym YouTube oraz portalach społecznościowych. 

      

     TAK / NIE

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych w prasie, serwisie internetowym YouTube, na 

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych  Administratora oraz podmiotów z nim 

powiązanych w celach związanych z moim uczestnictwem w konkursie “Nie takie stare..(jak świat)”. 
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