
LUBUSKIE  KONFRONTACJE  ARTYSTYCZNE

ETAP GMINNY 
10.03.2023 r.
O R G A N I Z A T O R



Cele:
• Prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego uczestników przeglądu.
• Rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród pedagogów, instruktorów oraz

wykonawców.
• Konfrontacja solistów.

Organizacja: 
Impreza przebiega w trzech etapach :

Eliminacje Powiatowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku  -  31.03.2023. 

Finał Wojewódzki  w Planetarium "WENUS" Zielona Góra  - 27.04.2023 r.

Uczestnicy:

Grupy wiekowe:

Kategorie 
wykonawcze:

Repertuar:

• wykonawcy LKA – Piosenka prezentują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z podkładem 
muzycznym (*mp3, *wav) na pendrive lub przy akompaniamencie fortepianu, gitary akustycznej 
lub innego instrumentu akustycznego. 
Organizator nie zapewnia instrumentów do akompaniamentu.

• łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza się możliwość prezentacji 
twórczości własnej,

•  prezentacja przygotowana przez zespół wokalny w różnym wieku wykonawców bierze udział w 
kategorii wiekowej, z której jest większość wokalistów.

 I etap  

 
 
II etap 

R E G U L A M I N

I. grupa wiekowa :
klasy  I - III

II. grupa wiekowa :
klasy  IV - VI

III. grupa wiekowa :
klasy  VII - VIII

soliści i duety
 małe zespoły 
wokalne (3 - 8 
wykonawców)

A B

 0 etap    Eliminacje Gminne w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście  -  10.03.2023r..  

IV. grupa : szkoły
ponadpodstawowe i
młodzież do 21 lat



ZGŁOSZENIA:

•  Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 08. 03.2023r. poprzez formularz
(do pobrania)znajdujący się  na stronie internetowej www.gokbabimost.pl w zakładce LKA .

•  Formularz wypełnia pełnoletni opiekun uczestnika.

 FORMA KONKURSU:

• Konkurs ma formułę przesłuchań.

• Rada Artystyczna nominuje do ETAPU I  po jednym uczestniku w każdej kategorii wiekowej.

PRZESŁUCHANIA:

•  Każdy uczestnik powinien stawić się na przesłuchania o wyznaczonej godzinie. Niedotarcie na czas 
powoduje przesunięcie prezentacji uczestnika na koniec swojej grupy wiekowej.

•  W dniu przesłuchania należy się zgłosić do punktu rejestracyjnego w celu podpisania zgód i oświadczeń 
oraz pobrania numeru uczestnika przeglądu

•  Organizator wywołuje uczestnika po numerze, zapraszając do sali przesłuchań.

NOMINACJA 
DO ETAPU POWIATOWEGO LKA 

 NAGRODA

KRYTERIA OCENY :

Uczestników LKA - Piosenka ocenia się według następujących kryteriów:

• dobór repertuaru
• interpretacja utworu
• technika wokalna
• dykcja
• ruch sceniczny
• ogólny wyraz artystyczny

ETAP  0

( jury zastrzega sobie prawo nominowania większej ilości uczestników )

 



Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany formuły realizacji bądź przesunięcia terminu 

LKA - Piosenka.

GMINNY OŚRODEK KULTURY BABIMOST , G AGARINA 21

ee
ee
ee
ee
ee
ee

L

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE 
KONFRONTACJE 
ARTYSTYCZNE

a

e

ee

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e ee
ee
ee
ee
ee
ee

L

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE 
KONFRONTACJE 
ARTYSTYCZNE

a

e

ee

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e ee
ee
ee
ee
ee
ee

L

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE 
KONFRONTACJE 
ARTYSTYCZNE

a

e

ee

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e ee
ee
ee
ee
ee
ee

L

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

lubuski konfrontacj  artystyczne e e

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE 
KONFRONTACJE 
ARTYSTYCZNE

a

e

ee

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

ZASADY ORGANIZACYJNE:

• Organizator Wydarzenia  zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.
• Koszty transportu uczestników przesłuchań pokrywają instytucje delegujące.
• Placówki delegujące Uczestników lub osoby Reprezentujące ubezpieczają  Uczestników na czas pobytu .
• Wszelkie pytania w sprawie przesłuchania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariatgok@op.pl
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji realizującej 

Przesłuchania, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
• Organizator Wydarzenia  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych przez 

Przedstawicieli w procesie rekrutacji .
• Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników , za których odpowiedzialność 

spada na bezpośrednich Opiekunów .

(68) 351 21 35

KONTAKT

Miłosz Krawiec sekretariatgok@op.pl

LUBUSKIE  KONFRONTACJE  ARTYSTYCZNE

O R G A N I Z A T O R

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA    P A RLAMENTU 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) (Dz. U. 
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, 66-110 Babimost, ul. Gagarina 21, e-mail: 
sekretariatgok@op.pl tel. (68) 351 21 35.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Henryka Gibałę (IOD), który w jego 
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
serwis@serwis-technika.pl lub tel. 602 254 899
Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury należy wykonywanie zadań publicznych - statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz 
organów administracji rządowej.
Gminny Ośrodek Kultury gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z:-  Ustawy z dnia 25 października 1991 
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123)
- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U.2012 nr 0 poz.406)Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań statutowych Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki 
gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 
umowy powierzenia danych do przetwarzania 
(np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe przetwarzane przez Gminny 
Ośrodek Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne 
lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : sekretariatgok@op.pl
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodk Kultury Organem właściwym 
dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GOK, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani 
Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącą przetwarzanie.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał 
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gok-babimost.pl

Jako uczestnik LKA-INSTRUMENTALIŚCI oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem 
imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości.




