
 

 

XI WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

„CZAS ŚWIĄT, CZAS KOLĘDOWANIA” 

08.12.2018 r.  
 

REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATOR:    Młodzieżowy Dom Kultury  

ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel./fax: (58) 698 86 18 

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

 

II. CELE KONKURSU: 

 popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych  

ze Świętami Bożego Narodzenia  

 zachęcanie do korzystania z dorobku polskiej kultury muzycznej 

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN: 

8 grudnia 2018 r. (sobota), od godz. 9:30 (w zależności od kategorii wiekowej). 

Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 

 

 

IV. UCZESTNICY : 

Uczniowie-Soliści Szkół Podstawowych.      

 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Przesłuchania konkursowe odbywają się w następującej kolejności: 

a) godz. 9:30 – klasy I-III,  

b) godz. 11:00 – klasy IV-VIII              

(godziny podane orientacyjnie, w zależności od liczby zgłoszeń). 

 Szkoła lub placówka może przedstawić jedną prezentację w każdej kategorii wiekowej. 

 Forma prezentacji: każdy uczestnik lub zespół prezentuje utwór o tematyce świątecznej  

z podkładem na pendrive lub akompaniamentem na żywo. MDK dysponuje fortepianem na 

sali widowiskowej. Mile widziana twórczość własna. 

 Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący w danej placówce bądź szkole 

 Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 4 minuty. 
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VI. KATEGORIE OCENY: 

 poprawność językowa, dykcja 

 interpretacja,  

 walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, 

 dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel./fax: (58) 698-86-18, e-mail: konkursy@mdk.gdynia.pl 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. 

 Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.  

 Laureaci otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne nagrody w poszczególnych 

kategoriach. 

 Uczestnicy dostarczają akustykowi płytę na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, 

podając: nazwę szkoły lub placówki, tytuł piosnek, imię i nazwisko wykonawcy. 

 Płytę można sprawdzić u akustyka przed rozpoczęciem konkursu. 

 Uczestnicy lub ich delegujące placówki zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztyów 

związanych z przejazdem i pobytem podczas konkursu. 

 Organizatorzy zapewniają zaplecze techniczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji prezentacji 

(fortepian)*. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego 

przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach przeglądu, również na 

stronie internetowej placówki. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 Do karty zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się  

w załączniku. 

 

 

Koordynator Konkursu                                                     Kierownik Działu Sztuki  

Ewa Szwajlik       Kaja Grabowska 

 

 

*Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia potrzeb jedynie w zakresie możliwym do realizacji z uwagi na posiadane zasoby. 
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§ 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl.  

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  
a także w celach promocyjnych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych,  
d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia sprzeciwu,  
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 
b) data urodzenia 
c) adres e-mail 
d) numer telefonu 

 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator  
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 
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