
II MIEJSKI KONKURS SZANTOWY 

,,JANTAROWY SZLAK” 
 

 

Organizatorzy: PZS w Redzie i Fabryka Kultury w Redzie 

Termin: 25 marca 2020r. godzina 10.00 

Miejsce: PZS w Redzie (nowy budynek) 

 

 

Konkurs piosenki szantowej ,,Jantarowy szlak” skierowany jest do uczniów 

wszystkich szkół w Redzie, a tematyka oraz termin jego przeprowadzenia związany 

jest z dniem św. Patryka.   

 

 

Cele konkursu: 

– promowanie młodych talentów muzycznych, 

– propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 

– twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród młodzieży, 

– popularyzowanie piosenek o tematyce marynistycznej, 

– kształtowanie zdrowego i twórczego współzawodnictwa. 

 

 

Regulamin 

1. W konkursie biorą udział przedstawiciele wszystkich szkół w Redzie, 

2. Poszczególne szkoły mogą być reprezentowane zarówno przez solistów, jak i 

zespoły, 

3. Należy przygotować jedną piosenkę o tematyce morskiej (szantę) w języku 

polskim lub angielskim, 

4. Mile widziane własne instrumentarium, 

5. Zgłoszenia należy wysłać pocztą mailową na adres: biuro@fabrykakultury.pl  

do dnia 20 marca 2020r. 

6. Przesłuchania konkursowe przebiegać będą w trzech kategoriach 

wiekowych: 

• I kategoria wiekowa 6 – 10 lat  

• II kategoria wiekowa 11 – 15 lat 

• III kategoria wiekowa 16 – 20 lat 

 

7. Na  karcie zgłoszenia powinny znaleźć się: 

a) Imię i nazwisko wykonawcy, ew. nazwa zespołu 

b) Nazwa i adres szkoły 

c) Tytuł wykonywanego utworu 

d) Wymagania techniczne 

e) Podpisane zgody RODO (Załącznik 2) 

 

 

 

 
Na zwycięzców czekają nagrody ! 

Zachęcamy do udziału, czeka nas świetna zabawa! 

mailto:biuro@fabrykakultury.pl


Załącznik 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

II MIEJSKI KONKURS SZANTOWY „JANTAROWY SZLAK” 

Reda, 25 marca 2020 

IMIĘ I NAZWISKO  

/ NAZWA ZESPOŁU /  

 

 

 

NAZWA SZKOŁY 

/ ADRES /  

 

 

 

KATEGORIA 

 
o 6 – 10 lat o 11 – 15 lat o 16 – 20 lat 

CZAS TRWANIA 

 

 

KONTAKT do opiekuna 

(telefon, e-mail) 

 

 

 

 

TYTUŁ UTWORU 

 

 

 

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorem danych osobowych Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A; 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@reda.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu.  

 

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

(data i podpis) 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakim zostały zebrane. 

 

 

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

(data i podpis) 

 

 
 


