XX JUBILEUSZOWY
Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej
Regulamin Festiwalu
Cele imprezy:
1. Propagowanie i popularyzacja piosenek patriotycznych i pieśni polskich.
2. Konfrontacja umiejętności wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców.
3. Wzbogacenie edukacji patriotycznej i narodowej dzieci i młodzieży poprzez piosenkę.
Termin:



Przesłuchania Konkursowe - 15.11.2018 r. (czwartek) godz. 9.00



sala taneczna PMDKiS w Wieluniu, ul. 3 Maja 29.
KONCERT GALOWY – 18.11.2018 (niedziela) godz.17.00
Kino- Teatr Syrena Wieluń ul. Narutowicza 2

Kategorie:
1. Soliści:
I grupa – przedszkolaki
II grupa - kl. I - III szkoły podstawowej
III grupa – kl. IV –VI szkoły podstawowej
IV grupa – kl. VII i VIII szkoły podstawowej
V grupa – kl. III gimnazjum i uczniowie szkół ponadpodstawowych
2.
Zespoły (duety, tercety itd. do 25 osób)
Zasady uczestnictwa
Każdy wykonawca (soliści, zespoły) prezentuje 1 utwór o łącznym czasie trwania do 5 min.
Kwalifikacja uczestników na podstawie karty zgłoszenia (wzór w załączeniu) nadesłanych
na adres: mdkwielun@wp.pl lub faksem (43 843-87-80).
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5.11.2018 r (poniedziałek).
Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane.
 Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament (dopuszczalne półplaybacki). Zespół
akompaniujący nie może liczyć więcej niż 5 osób.
 Uwaga! Do 12.11.2018 r.(poniedziałek) opiekunowie uczestników Festiwalu mają
obowiązek dostarczyć lub przesłać opisane podkłady muzyczne. Wzór opisu: nazwisko
i imię uczestnika, tytuł piosenki, kategoria. Dopuszcza się następujące formaty plików
muzycznych: wav oraz mp3.
 Z jednej placówki mogą wystąpić tylko dwa podmioty z danej kategorii wykonawczej
i wiekowej.
 Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu.
Kryteria oceny
Jury oceniające solistów i zespoły wokalne będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
1. jakość wykonania (intonacja, czystość współbrzmienia w śpiewie wielogłosowym)
2. dobór repertuaru (utwór dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika)
3. ogólny wyraz artystyczny (wizerunek sceniczny).
Nagrody
Najlepszym wykonawcom jury przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
Uwaga! Po przesłuchaniu wszystkich uczestników na stronie organizatora opublikowana zostanie
alfabetyczna lista laureatów oraz lista osób zaproszonych do występu podczas KONCERU
GALOWEGO, w czasie którego ogłoszone zostaną WYNIKI KONKURSU.



Uwaga! Obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa!
Przepisy ogólne
1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają do PMDKiS na własny koszt lub
instytucji patronujących.
2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Festiwalu zawarte
w niniejszym Regulaminie.
4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

Dane osobowe uczestników:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
i Sportu (PMDKiS) w Wieluniu ul. 3-go Maja 29
2. W PMDKiS wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
w sprawach swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: mateuszdrab@diodo.hub.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1
3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Festiwalem na
podstawie zgody Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO1)
4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na
podstawie przepisów prawa.
5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku
zakończenia bieżącej edycji Festiwalu.
7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma
podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli Uczestnik uważa,
że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
w Festiwalu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT PMDKiS
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu
98-300 Wieluń ul. 3 Maja 29
Tel. Fax 43 843-87-80 e-mail: mdkwielun@wp.pl

koordynator – Zofia Szpikowska

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w
XX JUBILEUSZOWYM
Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej
1 ........................................................................................................................................ ……2. ………………………………..
Imię i nazwisko solisty, klasa;

Nazwa zespołu - liczba osób

Kategoria
( wg. nazw zawartych w regulaminie)

3 ......................................................................................................................................... ………………………………………
Repertuar: tytuł piosenki, autor tekstu i muzyki

4.………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Instytucja patronująca (nazwa, telefon)

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna, e- mail, telefon,

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj akompaniamentu (podkład, instrument)

…………………………………
data

1

………………………………
czytelny podpis

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykonawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) mojego dziecka
………………...…………………..………………………………………………………………….(lat..…..)
na potrzeby organizacji oraz dokumentowania XX Jubileuszowego Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki
Patriotycznej i Pieśni Polskiej organizowanego w dniach 15 i 18.11.2018 r. przez Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem
podanych przeze mnie danych osobowych.
…..……………………………………………..
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku wykonawcy
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
…………...…………………..……………………………………………………… (lat..…..)
do promowania (w Internecie, prasie, telewizji oraz na tablicach informacyjnych placówki)
XX Jubileuszowego Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej organizowanego
w dniach 15 i 18.11.2018 r. przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach w związku
z wykorzystaniem wizerunku mojego dziecka przez PMDKiS w Wieluniu.
.……………………………………………..
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna wykonawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) na
potrzeby organizacji oraz dokumentowania XX Jubileuszowego Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki
Patriotycznej i Pieśni Polskiej organizowanego w dniach 15 i 18.11.2018 r. przez Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem
podanych przeze mnie danych osobowych.
.……………………………………………..
(data, imię i nazwisko)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej opiekuna wykonawcy
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do promowania (w Internecie, prasie, telewizji oraz na
tablicach informacyjnych placówki) XX Jubileuszowego Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki
Patriotycznej i Pieśni Polskiej organizowanego w dniach 15 i 18.11.2018 r. przez Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach w związku
z wykorzystaniem mojego wizerunku przez PMDKiS w Wieluniu.
.……………………………………………..
(data, imię i nazwisko)

