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XX KONKURS PIOSENKARSKI 

 

TULIPANADA 2022 
JUBILEUSZOWA EDYCJA  

 

 
REGULAMIN 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy.  

2. Konkurs składa się z trzech etapów: 

 ETAP I – kwalifikacje uczestników w formie przesłuchań wokalnych w dniach 29.04 oraz 4.05.2022 

r., ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu w dniu 11.05.2022 r. 

 ETAP II – kwalifikacje uczestników w formie przesłuchań wokalnych w dniach 23 i 24.05.2022 r., 

ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych w dniu 30.05.2022 r. 

 ETAP III – Koncert Galowy w dniu 15.06.2022 r. godz. 18.00 z udziałem laureatów konkursu w sali 

widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”. Odbędzie się na nim ogłoszenie wyników oraz przyznanie 

nagród, w tym Grand Prix. 

3. Kwalifikacje do I oraz II etapu oraz Koncert Galowy odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus” – sala 

widowiskowa, ul. Traktorzystów 14, Warszawa-Ursus.  

4. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne, chóry. Uczestnicy 

muszą mieć ukończone 11 lat. 

5. Konkurs skierowany jest do szkół, solistów, amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 

chórów, ośrodków wychowawczych, instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji oraz osób indywidualnych. 

6. Każdy z uczestników przygotowuje dwa utwory wyłącznie w języku polskim. 

7. Koordynator konkursu: Anna Zgutka, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com, tel. 22 867 63 95. 

 

 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Inspirowanie do działalności artystycznej. 

2. Promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich 

umiejętności muzycznych i scenicznych. 

3. Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych uczestnikom konkursu przed cenionymi 

nauczycielami dydaktycznymi szkoły muzycznej oraz publicznością.  

4. Wyróżnienie najciekawszych talentów wokalnych i promocja laureatów. 
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III. KATEGORIE  

Kategorie wiekowe: 
I kategoria – 11–14 lat  

II kategoria – 15–17 lat  

III kategoria – od 18 lat  

 

Uwaga! Zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje zgodnie z podanym w karcie zgłoszenia 

wiekiem uczestnika.  

W przypadku zespołu muzycznego o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji 

decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii, a także wkład w 

przygotowaną prezentację muzyczną. 

 

Kategorie muzyczne: 

1. soliści-wokaliści – akompaniament z nośnika cyfrowego / na żywo (fortepian, zespół instrumentalny). 

Oceniany jest wyłącznie wokalista! 

2. zespoły wokalne (od 2 do 8 osób śpiewających) – a cappella / z akompaniamentem / z instrumentem 

muzycznym / z nośnika cyfrowego  
3. zespoły wokalno-instrumentalne – zespół osób jednocześnie grających i śpiewających (bez podkładu) 

4. chóralna (9 i więcej osób śpiewających) – a cappella / z akompaniamentem z nośnika cyfrowego /  
z instrumentem muzycznym. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Każdy z uczestników przygotowuje dowolny repertuar wyłącznie w języku polskim. 

 Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu prezentują w nim drugi utwór w języku polskim niewykonywany w 

I etapie. Istnieje możliwość zaprezentowania piosenek wykonywanych w oryginale w języku obcym, ale 

przetłumaczonych i zaśpiewanych podczas konkursu w języku polskim. 

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. 

 Należy zwrócić uwagę na dostosowanie utworu do możliwości wokalnych i emocjonalnych wykonawców.  

 Jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu. 

 Uczestnicy nieposiadający instrumentu muzycznego mogą uzyskać w tym zakresie pomoc ze strony Domu 

Kultury po uprzedniej adnotacji w karcie zgłoszenia oraz na adres e-mail: dk.kolorowa@gmail.com, w 

temacie maila wpisując: XX Konkurs Piosenkarski TULIPANADA/Instrumenty muzyczne/imię i nazwisko 

(lub nazwa zespołu).  
 W miarę możliwości Organizator zapewnia obsługę techniczną zgodnie z informacjami podanymi przez 

uczestników na kartach zgłoszenia. Zespoły muzyczne używające instrumentów z nagłośnieniem 

zobowiązane są do przesłania ridera technicznego w terminie do dnia 18.04.2022 r. 

 Dla wykonawców wokalnych dopuszcza się możliwość akompaniamentu zarejestrowanego na nośniku USB, 

dowolnym podkładzie muzycznym (syntezator, fortepian, gitara itp.) lub wykonania utworu a cappella. W 

przypadku nośnika prosimy o wgranie tylko i wyłącznie utworów konkursowych w osobnych podpisanych 
plikach. Prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu 

obniżają jakość prezentacji artystycznej. 
 Nośnik USB należy dostarczyć w dniu eliminacji obsłudze technicznej (bezpośrednio przed występem).  

 Warunkiem uczestnictwa jest: 

o Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeń on-line i zatwierdzenie jej przyciskiem „Prześlij”. Jeśli 

dokument będzie wypełniony i przesłany prawidłowo na ekranie pojawi się komunikat – Twoje 

zgłoszenie zostało zarejestrowane!  

o Obowiązkowe zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ (załącznik nr 1) oraz przesłanie w 

formie skanu lub zdjęcia wyraźnie podpisanej odręcznie imieniem i nazwiskiem ZGODY na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2) na adres e-mail: 

tulipanada.kolorowa@gmail.com 

(W razie problemów technicznych służymy pomocą pod nr. tel. 22 867 63 95). 

 Uczestnicy otrzymają zwrotną automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zgłoszenia.  

 Dołączenie ZGODY jest niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. Zgody dotyczą zarówno uczestników 

przeglądu, jak i ich opiekuna artystycznego. Opiekunem artystycznym może być wyłącznie osoba 

pełnoletnia. 
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 Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 O zakwalifikowaniu do udziału uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 22.04.2022 r. na stronie 

Organizatora: https://kolorowa.arsus.pl/konkursy/tulipanada-2022 W przypadku braku danych uczestnika na 

liście osób zakwalifikowanych prosimy o pilny kontakt telefoniczny z opiekunem konkursu w DK Kolorowa 

w dniu 25.04.2022 r. do godz. 16.00: tel. 22 867 63 95, mail: dk.kolorowa@gmail.com  

 Informacja o uczestnikach, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie zamieszczona po I etapie 

kwalifikacji 11.05.2022 r. w formie listy z podaną kolejnością występów na stronie internetowej 

https://kolorowa.arsus.pl/konkursy/tulipanada-2022 Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem 

zgody na występ w trakcie Koncertu Galowego. 

 Możliwe są zgłoszenia indywidualne. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, formule oraz przebiegu konkursu, 

w szczególności z uwagi na dostosowanie do przepisów związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia przesłuchań. 

 Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga kierownik DK Kolorowa OK „Arsus” w Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy. 

 

V. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy wypełnić i wysłać on-line na stronie: 

https://kolorowa.arsus.pl/konkursy/tulipanada-2022 

Skan lub zdjęcie ZGODY na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy wysłać na adres e-mail: 

tulipanada.kolorowa@gmail.com (obowiązkowo w temacie e-maila wpisując: TULIPANADA 2022, imię i 

nazwisko uczestnika konkursu). 

Zgłoszenia przyjmowane są od 21.03.2022 r. do 18.04.2022 r.  

Uwaga! Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnie wypełnionej karty zgłoszenia. 

Formularz wypełniony błędnie i niekompletnie nie kwalifikuje uczestnika do konkursu.  

 

VI. AKREDYTACJA 

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie wpłaty akredytacji, która od jednego zgłoszenia 

(solisty, zespołu lub chóru) wynosi 50 zł.  

Opłatę tę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022 r. na konto:  

Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa 
Bank PKO S.A. O/Warszawa 

nr rachunku: 83 1240 2887 1111 0010 0357 8215 
tytuł przelewu: Tulipanada 2022 – imię i nazwisko uczestnika (opiekuna artystycznego) / nazwa zespołu, 

(chóru).  

Uwaga! Nie ma możliwości dokonania wpłaty na miejscu. 

 
Dokonanie terminowej wpłaty umożliwia przystąpienie uczestnika do przeglądu. Uczestnik okazuje dowód wpłaty w 

formie elektronicznej/papierowej bezpośrednio przed występem.  

 

Warunkiem otrzymania faktury jest przesłanie w ciągu 7 dni od dokonania przelewu danych do faktury: nazwy 

instytucji, dokładnego adresu oraz NIP-u. Dane należy przesłać na adres mailowy: dk.kolorowa@arsus.pl. Opłata nie 

podlega zwrotowi. 

 

VII. JURY 

Nagrody zostaną przyznane przez jury odpowiednio do kategorii wiekowych i kategorii muzycznych (w 

uzasadnionych przypadkach jury w porozumieniu z organizatorem ma prawo przyznać indywidualne nagrody i 

wyróżnienia). 

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 precyzja intonacji, dykcja i interpretacja 

 ogólny wyraz artystyczny 

 dobór repertuaru adekwatny do wieku i możliwości wokalnych oraz interpretacyjnych wykonawców 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu XX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022 

 

Klauzula Informacyjna 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (adres: Traktorzystów 

14, 02-495 Warszawa; tel.: 22 478 34 54; e-mail: sekretariat@arsus.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w XIX Konkursie Piosenkarskim TULIPANADA 2021 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych oraz usunięte bez zbędnej zwłoki w 

sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. Dane dotyczące zwycięzców będą przetwarzane przez czas trwania 

kolejnych edycji konkursu, a dane o uczestnikach i opiekunach artystycznych przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz 

ochrony przed roszczeniami. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

wycofaniem; 

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3. W związku z organizacją XX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022 dane 

osobowe uczestników mogą być przekazane Współorganizatorowi (Ośrodek Kultury „Arsus”).  
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu XX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022 

 
 

 

Zgody do Klauzuli dla uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego 
 

XX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury 

„Arsus” w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w celach związanych z organizacją Konkursu. Wiem, że podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do 

treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji Konkursu 

przez organizatorów i patronów medialnych (w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i fanpage’u 

Domu Kultury „Kolorowa” oraz w materiałach drukowanych ww. podmiotów). 

2. Wyrażam nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka (fotografowanie, wideofilmowanie) w czasie XX Konkursu Piosenkarskiego 

TULIPANADA 2022 oraz na: bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii przez organizatorów Konkursu w celach 

promocyjnych na stronach internetowych, fanpage’u Domu Kultury „Kolorowa” oraz w wydawnictwach promocyjnych; 

zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;  

zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych 

publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line oraz w mediach 

społecznościowych. Materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu 

i jego przebiegu, mogą być także wykorzystywane w edycjach organizowanych w latach kolejnych. 

 
 

 
…………………………..…………………. 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu/ 

opiekuna prawnego uczestnika  

 

 

 

Zgody dotyczące opiekuna artystycznego zgłaszającego uczestników 

do XX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022 

  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Arsus” w dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy w celach związanych z organizacją Konkursu. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania 

danych, prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane wykorzystywane będą do celów 

organizacji i promocji Konkursu przez organizatorów i patronów medialnych (w związku z tym mogą zostać umieszczone na 

stronach internetowych, fanpage’u Domu Kultury „Kolorowa” oraz w materiałach drukowanych ww. podmiotów). 

2. Wyrażam nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka (fotografowanie, wideofilmowanie) w czasie XX Konkursu Piosenkarskiego 

TULIPANADA 2022 oraz na: bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii przez organizatorów Konkursu w celach 

promocyjnych na stronach internetowych, fanpage’u Domu Kultury „Kolorowa” oraz w wydawnictwach promocyjnych; 

zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem;  

zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych 

publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice – w szczególności w formie transmisji on-line oraz w mediach 

społecznościowych. Materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania o wydarzeniu 

i jego przebiegu, mogą być także wykorzystywane w edycjach organizowanych w latach kolejnych. 

 

 
…………………………..…………………. 

Data i podpis opiekuna artystycznego 

 
 


