Regulamin internetowego konkursu kolęd
dla wychowanków MDK2 w Bytomiu
(w wieku 4-12 lat)

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Anna Wantuch nauczycielka Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 2 w Bytomiu.
2. Cele konkursu:
- promowanie uzdolnień wokalnych wychowanków MDK2 w Bytomiu,
- podtrzymywanie tradycji muzycznych związanych z kolędowaniem.
3. Konkurs skierowany jest do wychowanków MDK2 w Bytomiu w wieku 4 – 12 lat.
4. Zasady uczestnictwa:
warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie prezentacji w formacie mp4 oraz
poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej załączonej do niniejszego regulaminu. Filmiki
powinny być tak wysłane, by nie trzeba było ich obracać. Zgłoszenia należy przesłać na adres
anna.wantuch@mdk2.bytom.pl do 23 grudnia 2020 r. do godz. 24.00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 stycznia 2021 r. na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bytomiu: www.mdk2.bytom.pl
5. Prezentacje podlegać będą ocenie w poszczególnych kategoriach: soliści 4 – 5 lat, 6-8 lat,
9 – 12 lat.
6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do prezentacji 2 zwrotek kolędy
„Lulajże, Jezuniu” a'capella lub z akompaniamentem (podkładem muzycznym).
7. Wysyłając kartę zgłoszeniową, uczestnicy lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników
wyrażają zgodę na publikację danych osobowych uczestnika oraz wizerunku w materiałach
dotyczących konkursu (materiały promocyjne, strona internetowa, media społecznościowe
i publiczne).
8. Jury i nagrody: Jury konkursu, którego zadaniem jest ocena prezentacji, powoływane jest
przez Organizatora. Jury oceniać będzie umiejętności wokalne, walory muzyczne,
interpretację muzyczną oraz ogólny wyraz muzyczny/artystyczny. Jury powołane przez
Organizatora może przyznać 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
9. Dla nagrodzonych/wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy
i upominki.
10.Decyzje Jury są ostateczne. Od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.
11.Dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem danych osobowych
Uczestnika i jego opiekuna artystycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
w Bytomiu. Publikacja materiałów informacyjnych z przebiegu konkursu odbędzie się na
podstawie udzielonej zgody.
12.Postanowienia końcowe: Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
warunków Regulaminu konkursu. Ze względu na to, że uczestnikami konkursu są osoby
niepełnoletnie, warunki Regulaminu przyjmuje i akceptuje w ich imieniu rodzic lub opiekun
prawny. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, zawieszenia lub odwołania konkursu
z uzasadnionych przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego
opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu, w którym wcześniej został opublikowany
Regulamin Konkursu.

ZGŁOSZENIE DO I KONKURSU KOLĘD
IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY:
…………………………………………………………………………………………………
KATEGORIA WIEKOWA (4-6 lat , 7-8 lat, 9-12 lat - należy wpisać datę urodzenia):
.....................................................................................................................................

