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Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej 

I CAN BE A STAR 2022 ONLINE 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

• Gmina Ulan-Majorat 

• Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie 

 

CELE KONKURSU 

• prezentacja umiejętności wokalnych, propagowanie i motywacja do nauki języka 

angielskiego przez piosenkę, promocja młodych wykonawców w sieci.  

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

• Kategorie wiekowe uczestników: 

- Juniorzy –  6-11 lat  (soliści urodzeni w latach 2016-2011) 

- Młodzik – 12-15 lat (soliści urodzeni w latach 2010-2007) 

- Młodzież – 16-19 lat (soliści urodzeni w latach 2006-2003) 

• Warunkiem uczestnictwa jest nagranie w domowym zaciszu występu wokalnego 

jednego dowolnie wybranego utworu anglojęzycznego. Film nie musi być 

profesjonalnej jakości, wystarczy telefon komórkowy. Dyskwalifikowane będą 

nagrania ze studia lub z użyciem mikrofonu.  

 

• Podkładem muzycznym może być akompaniament własny lub bliskich osób albo 

podkład muzyczny. Dopuszczalne jest wystąpienie a’capella. Dopuszcza się 

uzasadniony artystycznie, czasowy pół-playback (np. fragment refrenu). 

 

• Kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej Organizatora 

www.gok.ulanmajorat.pl  
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• Soliści przesyłają prezentację wideo wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową za pomocą 

strony www.wetransfer.com na adres konkursy@ulanmajorat.pl  

do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00 

• Nagranie i kartę zgłoszenia  należy podpisać wg wzoru: Jan Kowalski, Juniorzy. 

• W wyjątkowych sytuacjach nagrania wraz z kartą mogą być przesłane w formie 

tradycyjnej – Płyta CD na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, Ulan-

Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat lub dostarczone osobiście na nośnikach pamięci typu 

pendrive po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania (do 29.04.2022 r. decyduje data 

dostarczenia). 

 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY  

 

• Kryteria oceny: dobór interpretacja utworu, dykcja i emisja głosu, poprawność  

językowa, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny.  

• Soliści, którzy w 2021 r. zdobyli I miejsca nie mogą brać udziału w konkursie. 

• Komisja konkursowa wyłoni spośród przesłuchiwanych kategorii 3 najlepszych            

wykonawców (I, II, III miejsce), którzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

pieniężne.  

• Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja 2022 r. na profilu Facebook GOK Ulan  oraz 

na stronie http://gok.ulanmajorat.pl/oraz na. 

 

JURY 

Powołane przez organizatora jury wybierze laureatów konkursu oraz nominuje grupę 

finalistów, którzy powalczą o NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Nagrania finalistów 

walczących o dodatkową nagrodę zostaną umieszczone na profilu Facebook Gok Ulan. 

Liczba polubień oraz udostępnień nagrania wyłoni zwycięzcę NAGRODY 

PUBLICZNOŚCI. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

• Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie nagrań video, 

ich publikację i emisję w dowolnych mediach. 

• Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Ulan-Majorat,                         
Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: 
ug@ulanmajorat.pl 

• Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określają szczegółowe klauzule 
informacyjne (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu) 

• Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych 

organizatorów: http://gok.ulanmajorat.pl/ oraz na profilu Facebook GOK Ulan. 

• Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu. 

• Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy wysyłać na adres e-mail: 

konkursy@ulanmajorat.pl lub pod nr tel. 606 293 094. 
 

Zapraszamy do zabawy ���� 
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Załącznik nr 1 

 
Szczegółowa klauzula informacyjna- obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Angielskiej „I can be a Star 2022” 

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57,                          

21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: ug@ulanmajorat.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt e-mail: iod@ulanmajorat.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej „I can be a Star 

2022”; 

b) publikacji wizerunku na stronie internetowej ADO; 

c) publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej ADO; 

d) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej ADO; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a) zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO 

 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Dane uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej „I can be a Star 2022” będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych 

osobowych: 

a) do dostępu do swoich danych; 

b) do sprostowania swoich danych; 

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

e) do usunięcia danych; 

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 

przetwarzania w momencie jej obowiązywania. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej 

„I can be a Star 2022”. 
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Załącznik nr 2 

Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody                         

w związku z przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem przebiegu 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej „I can be a Star 2022”. 

 

Administratorami danych osobowych są: 

• Firma Facebook (dalej w skrócie jako FB) jako właściciel i podmiot zarządzający danymi, profilami 

użytkowników w ramach serwisu społecznościowego facebook.com. Dane Kontaktowe 

Administratora: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Ireland lub drogą elektroniczną: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586  

• Wójt Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: 

ug@ulanmajorat.pl - wyłącznie zakresie dotyczącym prowadzonego profilu w tym upubliczniania 

treści. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  

• FB: Kontakt przez: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

• Wójt Gminy Ulan-Majorat. Kontakt za pomocą e-mail: iod@ulanmajorat.pl 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: prowadzenie działań o charakterze informacyjno-

promocyjnym poprzez umieszczanie i publikację treści (imię, nazwisko, wizerunek, wyniki uczestnika) 

na profilu FB dla udokumentowania Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej „I can be a Star 

2022”. 

 

Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wiek, wizerunek, wyniki uczestnika 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda uczestnika 

 

Odbiorcy danych osobowych: spółki należące tworzące grupę Facebook i partnerzy. Więcej 

informacji: https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp 

Przekazanie danych poza UE: Wójt Gminy Ulan-Majorat nie przekazuje danych poza UE. Facebook 

deklaruje, że dane europejskich użytkowników FB są przetwarzane w UE. 

Retencja: Dane na profilu FB będą przechowywane w okresie obowiązywania udzielonej zgody. 

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące: 

• do dostępu  

• do sprostowania  

• do usunięcia  

• do ograniczenia przetwarzania 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa legalność 

przetwarzanie, kiedy zgoda obowiązywała 

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie  

• Facebook stosuje zautomatyzowane przetwarzanie danych i może stosować profilowanie 

• Wójt Gminy Ulan-Majorat nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania i do 

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany 
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Przyszłe cele przetwarzania 

Jeżeli w przyszłości Wójt Gminy Ulan-Majorat będzie chciał wykorzystać dane osobowe w innych 

celach zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody oraz poinformowany 

o przysługujących Ci prawach. 

 

Inne ważne uwarunkowania 

Szczegółowe zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego Facebook określają „Zasady 

dotyczące danych”. Wójt Gminy Ulan-Majorat nie ma wpływu na firmę Facebook, ani nie odpowiada 

za jego jej działania lub za brak jej działań. Dlatego Wójt Gminy Ulan-Majorat zaleca wnikliwe 

zapoznać się z tymi dokumentami przed udzieleniem zgody, aby mieć świadomość uprawnień 

Facebook-a w związku z korzystaniem z jego usług w tym prawie do dalszego komercyjnego 

wykorzystywania opublikowanego na profilu wizerunku osoby w tym możliwości profilowania                               

i łączenia danych przez FB lub jego partnerów. Więcej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation  


