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„ZAŚPIEWAJ DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY” 
 

Inicjatywa wspólna Starosty Konińskiego, Burmistrza Rychwała  

i Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale 

Celem inicjatywy jest propagowania polskości, wartości narodowych oraz postaw 

patriotycznych poprzez wspólne zaśpiewanie przez Wielkopolan oficjalnej pieśni 

reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”  

z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej 

 

Organizatorzy:  

 Powiat Koniński, Gmina Rychwał i Orkiestra Quantum OSP w Rychwale 

Partnerami inicjatywy są:   

 Generał Dywizji Sławomir Kałuziński – w stanie spoczynku 
 Wydział Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy 

 Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie 

 J-DEFENCE ppłk. Jacek Liszewski -   weteran wojny w Iraku 

 Żołnierze 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 

 Stowarzyszenie Vida Artis w Rychwale 

 Biblioteka Publiczna w Golinie 

 Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr 

 Kino za Rogiem w Rychwale 

REGULAMIN 

1. Inicjatywa „ZAŚPIEWAJ DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY” zwana dalej „inicjatywą” skierowana jest do 

mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz zaproszonych regionów. 

2. Inicjatywa jest jednoetapowa i ma celu wspólne wykonanie przez Wielkopolan oficjalnej 

pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”. Wszystkie nagrania 

będą stanowiły element składowy filmu z w/w pieśnią, który zostanie opublikowany w dniu 

15 sierpnia 2020 r. z okazji Dnia Wojska Polskiego a jego czas będzie równy czasowi trwania 

załączonej aranżacji.  

3. Uczestników Inicjatywy prosimy o nagrania indywidualne, rodzinne lub w gronie 

znajomych pieśni „Marsz Pierwszej Brygady” do akompaniamentu i tekstu załączonych do 

niniejszego regulaminu. Akompaniament pieśni „Marsz Pierwszej Brygady” jest własnością 

Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale i zostanie wykorzystany do wspólnego wykonania 

pieśni przez Wielkopolan. Podkład pieśni zostanie wykorzystany z poszanowaniem praw 

autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.  

4. Każda osoba występująca na filmie jest zobowiązana do przesłania wymaganych 

regulaminem załączników. 

https://muzyka.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_edukacji_muzycznej
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5. Zgłoszenia osób nieletnich dokonują rodzice lub ich prawni opiekunowie, których 

obowiązkiem jest przesłanie wymaganych zgód wg wzorów załączonych do niniejszego 

regulaminu. 

6. Udział w Inicjatywie jest równoznaczny z akceptacją zapisów jej regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i późniejszą eksploatację 

zarejestrowanego materiału przez organizatorów (w tym: TV, prasa, Internet itp.) 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych 

polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z 

wykonawcami, a wykonawcy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora Inicjatywy i 

nie będą rościć prawa do zapłaty.  

7. Wytyczne do nagrania pliku wideo. 

 Smartfon lub kamerę należy ustawić w poziomie. 

 Występ należy nagrać w możliwie najwyższej rozdzielczości. 

 Filmu nie należy nagrywać “pod światło”. 

 Nagranie powinno być wykonane w warunkach domowych lub plenerowych bez 

dodatkowych efektów technicznych. Pod uwagę będą brane nagrania tylko o naturalnym 

brzmieniu głosu. 

 W przesłanym nagraniu musi być słychać tylko głos wykonawców (bez 

akompaniamentu). 

8. 20 uczestników, którzy zgłoszą się w pierwszej kolejności Organizator wyróżni upominkami, 

które zostaną przesłane na adres uczestnika. 

9. Każdy uczestnik otrzyma Dyplom uczestnictwa, który zostanie przesłany pocztą e-mailową 

na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 

10. Materiały wysłane do Organizatorów nie będą odsyłane wykonawcom. 

11. Nagranie należy wysłać w terminie do dnia 12 lipca 2020 r. godz. 24.00 i przesłać na adres 

zaspiewaj.pierwszabrygada@gmail.com    

12. Jeżeli pojemność pliku wideo będzie przekraczała 25 MB należy przesłać go na dysk Google 

Drive lub za pomocą witryny Wetransfer.com.  

13. W wiadomości e-mail muszą być zamieszczone: imię, nazwisko uczestnika i adres 

uczestnika. Brak adresu uniemożliwi przesłanie upominku okolicznościowego dla 

uczestników zgodnie z pkt. 8 regulaminu. W tytule wiadomości należy wpisać tylko imię i 

nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu. 

14. W tytule pliku wideo należy umieścić imię i nazwisko wykonawcy/imiona i nazwiska 

wykonawców lub nazwę zespołu.  

15. Zgody rodzica lub opiekuna prawnego (skan lub zdjęcie) na udział w Inicjatywie oraz 

podawanie do wiadomości publicznej wizerunku uczestnika oraz zgody o przetwarzaniu 

przez organizatora danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia 

i realizacji Inicjatywy (wzór w załączniku). Zgoda na publikowanie wizerunku na stronach 

internetowych oraz portalach Facebook: 33 Baza Lotnictwa Transportowego, Powiatu 

Konińskiego, Gminy Rychwał i Orkiestry Quantum w Rychwale oraz na zasadach ogólnych 

zgodnych z regulaminem portalu społecznościowego Facebook. 

16.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenie zostanie odrzucone. 

mailto:zaspiewaj.pierwszabrygada@gmail.com
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UWAGA: ścieżkę dźwiękową można wykorzystać wyłącznie na potrzeby 

projektu ZAŚPIEWAJ DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY.  

Kopiowanie, wykonywanie podczas innych występów zabronione. 

 

Tekst pieśni do wspólnego wykonania 

 

My, Pierwsza Brygada 
 

Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to ofiarny stos, 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to straceńców los. 
 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, 

Na stos – rzuciliśmy 

Swój życia los, na stos, na stos. 
 

O ileż mąk, ileż cierpienia, 

O ileż krwi, wylanych łez, 

Pomimo, to nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił wędrówki kres. 
 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada… 
 

Mówili, żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc w to, że chcieć to móc! 

Laliśmy krew osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi Wódz! 
 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada… 
 

Nie chcemy dziś od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz, do waszych serc! 
 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada… 
 

Dziś nadszedł czas pokwitowania, 

Za mękę serc, katusze dni,’ 

Nie chciejcie więc politowania, 

Zasadą jest za krew chciej krwi. 
 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada… 
 

Autorzy: Tadeusz Biernacki,               Kompozytor: nieznany 

         Andrzej Hałaciński       
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Rychwał (dalej: Urząd) reprezentowany przez Burmistrza, z 
siedzibą w Rychwale, ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 248 10 01, adres email: 
sekretariat@rychwal.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Urząd, dane 
kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w określonych poniżej celach oraz na podstawie wskazanych przesłanek legalności: 

a) Organizacja Konkursu Internetowego „Zaśpiewaj dla Polskich Żołnierzy” Burmistrza Rychwała na podstawie następujących przesłanek: 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na 
podstawie  ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 
r. 115, 730, 1696, 2020.) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 
1571, 1696, 1815)  w zakresie danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.  

 Publikacja wizerunku uczestnika na podstawie Art. 81 ust.2  ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1231.) 
b) archiwizacja dokumentów  na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa czyli przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Urząd zawarł umowy powierzenia danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie 
określonym przepisami prawa: 2 lata  dla celów określonych w pkt. 3 lit. a). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania 
określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:  

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a). Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych 
wymienionymi w pkt. 3 ustawami. 

9. Nagranie filmu i odesłanie do organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku na stronach 
internetowych i/lub w mediach społecznościowych  Organizatora oraz partnerów Inicjatywy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 
 
………………………………………… , …………………… 

(miejscowość i data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@daneosobowe.eu
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Zgoda na wykorzystanie materiałów filmowych oraz wizerunku 

 

1. Ja niżej podpisana/y - ………………………………………………………………………………………………………………….. 

będąc osobą pełnoletnią oświadczam, że jestem autorem materiału filmowego przesłanego na 

adres: zaspiewaj.pierwszabrygada@gmail.com oraz posiadam do niego wszelkie prawa. 

Wyrażam zgodę na użycie powyższego materiału lub fragmentu w spocie realizowanym przez 

Orkiestrę Dętą Quantum OSP w Rychwale z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej 

pt. ZAŚPIEWAJ DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i 

bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

2. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagranego mojego 

wizerunku* oraz wizerunku mojego dziecka*/dzieci*, zawartego w przesłanym materiale 

filmowym, użytego w spocie wszystkich wymienionych w regulaminie instytucji i  Orkiestry Dętej 

Quantum OSP w Rychwale z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej pt. ZAŚPIEWAJ 

DLA POLSKICH ŻOŁNIERZY. 

3. Jednocześnie oświadczam, że przesłany materiał filmowy nie narusza moich dóbr osobistych.  

4. Niniejsza zgoda:  

- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  

- dotyczy nagrań z moim udziałem*/udziałem mojego dziecka*/dzieci* przesyłanych do 

Orkiestry Dętej Quantum OSP w Rychwale na adres: zaspiewaj.pierwszabrygada@gmail.com 

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i 

przyszłych) względem wszystkich wymienionych w regulaminie instytucji i Orkiestry Dętej 

Quantum OSP w Rychwale z tytułu wykorzystania mojego materiału wideo oraz wizerunku na 

potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.  

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych.  

 
 

………………………………………… , …………………… 
(miejscowość i data) 

mailto:zaspiewaj.pierwszabrygada@gmail.com
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