
§1 
ORGANIZATORZY

1. Głównym Organizatorem konkursu jest: 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
pl. Kościeleckich 6, 85-033, Bydgoszcz

2. Współorganizatorem konkursu jest: 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

§2 
CELE KONKURSU

• artystyczna wymiana doświadczeń;
• integracja zespołów z regionu;
• propagowanie śpiewu w zespole wokalnym;
• integracja instytucji kultury w województwie  

kujawsko-pomorskim.

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

I PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne 
złożone z 2 do 12 osób, wykonujące utwory a cap-
pella lub z akompaniamentem na żywo. Zespoły 
śpiewające do gotowego podkładu muzycznego, 
bądź stylów z instrumentu nie będą poddawane 
ocenie Jury;

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

• Kategoria I - 7-14 lat
• Kategoria II - 15-19 lat;

3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 
przeważający wiek uczestników w danej grupie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentual-
nych zmian kategorii po przeanalizowaniu wszyst-
kich zgłoszeń;

4. Konkurs realizowany jest w postaci jednego etapu, 
który odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury 
i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, w terminie 14 
kwietnia 2023 roku. 

 
 
Każdy zespół prezentuje program składający się  
z 2 utworów rozrywkowych o zróżnicowanej styli-
styce (a cappella lub z towarzyszeniem fortepianu/
gitary/innego instrumentu). Łączny czas występu 
to maksymalnie 10 minut. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prze-
słanie na adres organizatora głównego (pocztą 
tradycyjną, bądź mailowo) czytelnie wypełnionej 
karty zgłoszenia.  
O przyjęciu zgłoszenia i kolejności przesłuchań 
organizator poinformuje zespoły kontaktując się 
telefonicznie, bądź mailowo, zgodnie z danymi 
podanymi w karcie zgłoszenia.

6. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do 
uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł od zespołu 
najpóźniej do 7 dni przed terminem konkursu. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konkur-
sie opłata nie podlega zwrotowi. 
Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  
z dopiskiem „akredytacja Jednym Głosem”:  
68 1240 3493 1111 0000 4305 7874

7. Powołane przez Organizatora Głównego Jury oceni: 
zgodność z regulaminem; dobór repertuaru pod 
kątem wieku i umiejętności wykonawczych człon-
ków zespołu, interpretację oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. Jury przyzna nagrodę oraz wyróżnie-
nie w każdej z kategorii wiekowych. 

§4
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży;

2. Rezygnację lub zmiany liczby członków zespołu 
należy zgłosić najpóźniej w terminie 7 dni przed 
rozpoczęciem konkursu;

3. Za nagrania audio-video i zdjęcia wykonane podczas 
konkursu uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia;

4. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyję-
ciem warunków regulaminu.

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
ZESPOŁÓW WOKALNYCH



Dane osobowe uczestników Konkursu (dalej ”dane osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane 
przez organizatora 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 („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „rozporządzenie RODO”) wyłącznie w celu 

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą: pl.Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel.: 52-585-15-02 
e-mail: sekretariat@kpck.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Administratora 
podane są na stronie internetowej http://www.kpck.pl/kontakt/

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:  
iod@kpck.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzania 
Przeglądu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj. na 
podstawie zgody uczestników Konkursu.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora podmiotom upoważnionym do 

uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.
8. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) telefon,  

c) e-mail.
9. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO).
11. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia 

na stronie www.kpck.pl
12. Administrator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą poddawane profilowaniu.

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
więcej informacji: www.kpck.pl/wojewodzki-konkurs-zespolow-wokalnych-jednym-glosem
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