
Regulamin 
Konkursu Wakacyjnej Piosenki 

 
 

1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 
 

2. Impreza ma zasięg regionalny - dotyczy dzieci z rodzin lekarzy zrzeszonych w 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi.  

 
3. Konkurs Wakacyjnej Piosenki jest formą zamkniętą skierowaną do dzieci w wieku  

przedszkolnym i szkolnym. 
 
4. Celem Konkursu jest popularyzacja piosenki dziecięcej, rozwijanie umiejętności 

wokalnych i talentów estradowych poprzez zabawę,  
 
5. Nagrania należy przesyłać do 17 lipca 2020 roku: 

• drogą  elektroniczną na adres mailowy:  kultura@oil.lodz.pl z 
dopiskiem  w  temacie wiadomości ”Konkurs Wakacyjnej Piosenki”  

• na  nośnikach  danych na adres: Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  
ul. Czerwona  3,  93-005  Łódź, z dopiskiem „Konkurs Wakacyjnej 
Piosenki lub  dostarczyć  osobiście do Biura OIL w Łodzi. 

 
6. Do Konkursu można zgłosić nagrania piosenek już znanych, albo wymyślonych  

specjalnie na tę okazję. 
 
7. Piosenki mogą być wykonane solo, w duecie lub w grupie, a’capella lub z 

przygotowanym akompaniamentem, bądź podkładem muzycznym.  
 
8. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut. 
 
9. Nagrania oceni  profesjonalne  Jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  w  dniu                  

24 lipca 2020 roku. 
 
10. Jury oceni zgłoszone piosenki według następujących kryteriów:  dobór repertuaru, 

warunki głosowe, interpretacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne.  

 
11. Zwycięzca otrzyma Grand Prix Konkursu Wakacyjnej Piosenki, a pozostali 

nagrodzeni bony na dwugodzinną zabawę z terapeutami. Wszystkie dzieci 
biorące udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

 
12. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela 
ustawowego) na wykorzystanie nagrania nieodpłatnie przez organizatorów w 
dowolny sposób w celach promujących Okręgową Izbę Lekarską.  

 
13. Uczestnicy Konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). 

 
14. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym 

Regulaminie.  
 
15. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 

uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu.  

 
16. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator. 
 
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020 roku. 

 


