
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 ,, TAŃCZMY W KOŁO ŚPIEWAJĄC WESOŁO ” Edycja II 

                                                          
Organizator konkursu: 

 Fundacja Bratnia Dusza, 

 ul. Kraszewskiego 19; 33-380 Krynica Zdrój  

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2022r.  
Cele konkursu jest : 

 promocja twórczości regionalnej krzewiącą kulturę, tradycję oraz własne pomysły 

 odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych oraz prezentacja dorobku 
artystycznego, 

 rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości muzycznej, 

 prezentacja umiejętności wokalnych. 

  
   Zasady konkursu: 

 
 W konkursie mogą uczestniczyć grupy przedszkolne z udziałem minimum 10 dzieci w wieku przedszkolnym 
z Powiatu  Nowosądeckiego. 
W podanym terminie należy wysłać zgłoszenie piosenki/ tańca na adres mailowy 
fundacja@bratniadusza.org wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

 
 Warunki uczestnictwa   

 
  Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim lub taniec o charakterze regionalnym.  

  Uczestnicy w terminie ustalonym w regulaminie prześlą na adres fundacji jeden utwór lub taniec wraz 
ze zgłoszeniem on-line .  

  Czas prezentacji utworu  wynosić może maksymalnie 6 minut. 

  Warunkiem udziału w konkursie  jest przesłanie  formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na 
Facebooku oraz stronie internetowej  Fundacji Bratnia Dusza. Obowiązkowe jest podanie w 
formularzu numeru telefonu oraz nazwę zgłoszonej grupy lub przedszkola. 

  Po wpłynięciu zgłoszenia zostanie nadany nr i zostaje utworzona lista zgłoszeń. 

  Udział w konkursie ,,Tańczmy w koło śpiewając wesoło” jest bezpłatny. 
           

 

 Terminy   

 
  Termin nadsyłania zgłoszeń  do 30.09. 2022r.  

  Termin głosowania internetowego od 01 października do 15 października 2022r. do godz. 20:00  

  na facebook.com/fundacjabratniadusza   



 

 

  Wyniki konkursu będą dostępne na stronie oraz Facebooku Fundacji Bratnia Dusza termin do 
16.10.2022 r. 

  Wręczenie nagród odbędzie się 17-21.10.2022 r. Miejsce, godzina oraz sposób przekazania nagród 
podane będą w późniejszym terminie zwycięzcom konkursu. 

  Nagrodę może odebrać przedstawiciel grupy. 

  Zwycięskie grupy będą zobowiązane wyrażenia zgody na publikacje nagrania oraz wyrażenie zgody na 
publikację wizerunku.  Zwycięskie grupy będą publikowane w mediach społecznościowych.  
 

 
 

 

Kryteria oceny Jury: 
  
          Ilość polubień pod danym zgłoszeniem zamieszczonym na Facebooku Fundacji w terminie obowiązującym       
wg. regulaminu konkursowego  ( jeden lajk = jeden głos) 
 
 
Nagrody   

  Jury nagrodzi trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi o charakterze muzycznym i regionalnym . 

  Jury ma prawo przyznania wyróżnień. 

  Nagrody będą wręczone w miejscu i czasie wskazany przez fundację .  

  Nagrody finansowane są z środków Powiatu Nowosądeckiego. 
  

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań i zdjęć zarejestrowanych podczas Konkursu ,, Tańczmy w 
koło śpiewając wesoło ” do celów promocyjnych projektu realizowanego przez Fundację Bratnia Dusza. 
Organizator umieści dane zwycięzców na stronie internetowej oraz Facebooku Fundacji Bratnia Dusza.  

 
Udział w przeglądzie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
(określonych w Rozporządzeniu 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), dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
projektu. 
Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu konkursu występujące z przyczyn niezależnych od niego.  
 
 
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu ,,KULTURALNE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu 
Nowosądeckiego. 

 
 


