REGULAMIN
IV KONKURSU
PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
„CUDNE MANOWCE”

1. Organizator: Konkurs piosenki turystycznej i poezji śpiewanej „Cudne manowce” organizowany jest przez
Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą: ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, numer telefonu: 16 - 670-20-03 email: mdk@um.przemysl.pl
2. Cele konkursu:
•

wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji

•

ich umiejętności,

•

popularyzacja piosenek turystycznych i poezji śpiewanej,

•

rozwijanie wrażliwości na tekst literacki,

•

rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

•

wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

3. Miejsce konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury – sala widowiskowa, ul. Św. Józefa 6, Przemyśl
4. Termin: 8 czerwca 2018 r., godz. 10.00
5. Warunki uczestnictwa
a) Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:
1.

Soliści klas IV- VII szkoły podstawowej

2.

Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne klas IV- VII szkoły podstawowej

3.

Soliści z klasy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

4.

Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

b) Każdy solista/zespół przygotowuje jeden utwór o tematyce turystycznej lub z gatunku poezji śpiewanej.
c) Podczas konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (nauczyciel, rodzic lub
upoważniona przez niego osoba).
6. Zgłoszenie uczestnictwa
a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w przedmiotowym
regulaminie.
b. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny. Instytucja delegująca
dopełnia formalności związanych z uzyskaniem takiej zgody.
c. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną w terminie od dnia
ogłoszenia konkursu do dnia 5 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul.
Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl lub drogą elektroniczną na adres: email: mdk@um.przemysl.pl
d) Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.mdkprzemysl.pl oraz w sekretariacie
MDK.

e) Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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.
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje w celu przeprowadzenia
konkursu i jest niezbędne do zrealizowania umowy. Niepodanie danych wymienionych w formularzu zgłoszenia
uniemożliwi udział w konkursie. Karty zgłoszenia zawierające dane osobowe przetwarzane są do momentu
zakończenia konkursu, protokoły konkursu przechowywane są przez okres pięciu lat. Imię i nazwisko
uczestnika, zdjęcia, filmy zawierające wizerunki uczestników zarejestrowane w trakcie konkursu oraz imię i
nazwisko zgłaszającego nauczyciela mogą zostać opublikowane na stronie internetowej MDK oraz w prasie.
Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Organizator konkursu wymieniony w par. 1
ust. 1.. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
7. Informacje dodatkowe
a. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, pianino elektryczne, perkusję, wzmacniacze gitarowe,
odtwarzacz CD.
b. Opisaną płytę z nagranym podkładem (płyta CD lub pendrive) należy przekazać organizatorowi przed
rozpoczęciem konkursu.
8. Ocena i nagrody
a. Wykonanie utworów oceniać będzie powołane przez organizatora jury.
b. Posiedzenie jury i ogłoszenie werdyktu odbywa się w dniu przesłuchań po prezentacji wszystkich
wykonawców.
c. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureatom wręczone zostaną nagrody.
9. Uwagi końcowe
a. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu przesłuchań oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej www.mdkprzemysl.pl
b. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i oraz dokonują we własnym zakresie
ubezpieczenia.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje
dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
d. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
e. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu oraz wszelkich informacji związanych z konkursem
udziela Janusz Rajtmajer, tel. 792-792-807
f. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia
innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.

KARTA ZGŁOSZENIA
IV KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
„CUDNE MANOWCE” – MDK PRZEMYŚL
8 CZERWCA 2018 ROKU

1.Imię, nazwisko solisty lub nazwa zespołu:
………………………………………………………………………………………………….
2.Instytucja delegująca: ...............................................................................................................
3. Zgłoszona piosenka:
tytuł utworu: ...............................................................................................................................
autor muzyki: ...............................................................................................................................
autor tekstu: ...............................................................................................................................
4. kategoria konkursu …………………………………………………………………………...
5. Skład zespołu:
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

imię i nazwisko

wokal/instrument

wiek

6. Zapotrzebowanie techniczne: ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
7. Imię i nazwisko opiekuna, kontakt: .........................................................................................

Nauczyciel zgłaszający oświadcza, że rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym oraz i zaakceptował Regulamin
konkursu.

………………………………

………………………………….

/podpis nauczyciela/osoby zgłaszającej/

/pieczęć szkoły delegującej/

