


XX KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

BIESZCZADOK 2022
1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Plac św. Michała 6, 38-500 Sanok,
tel.  46 309 15 mdksanok@wp.pl

Sanocki Dom Kultury
Ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok

2. Termin konkursu: 17 maja  2022  godz.9.00

3. Miejsce Konkursu: Sanocki Dom Kultury w Sanoku
Ul. Mickiewicza 24

4. Końcowy termin zgłoszeń : 12 maja 2022
Karty zgłoszeń wraz z podkładami należy przesłać w nieprzekraczalnym

terminie na adres imprezymdksanok@gmail.com lub dostarczyć osobiście do
MDK Sanok – Plac św. Michała 6.

Uwaga. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie
możliwość zastosowania zasady kolejności zgłoszeń.

5. Cele i założenia:

▪ Celem konkursu jest promowanie polskiej piosenki .

▪ Konkurs ma służyć propagowaniu kulturalnych zachowań dzieci
i młodzieży na imprezach kulturalnych oraz sprzyjać twórczej wymianie
doświadczeń artystycznych.

▪ Konkurs ma integrować środowisko nauczycieli i instruktorów

6.  Warunki uczestnictwa:

▪ UCZESTNIK WYKONUJE JEDNĄ PIOSENKĘ W JĘZYKU
POLSKIM

▪ wykonawcy korzystają z własnego akompaniamentu lub podkładu
muzycznego na pendrivie. UWAGA! Na pendrivie może znajdować się tylko
jeden plik - podkład potrzebny do prezentacji. Opisane podkłady należy
przysłać do 12 maja 2022  na adres imprezymdksanok@gmail.com
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7. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

Grupa I– zespoły klasy I -III  szkoły podstawowe

Grupa II - soliści  klasy I-III  szkoły podstawowe

Grupa III– zespoły klasy IV-VI  szkoły podstawowe

Grupa IV- soliści  klasy IV-VI szkoły podstawowe

Grupa V – zespoły  klasy VII – VIII szkoły podstawowe

Grupa VI - soliści klasy VII – VIII szkoły podstawowe

Grupa VII – soliści szkoły średnie

Grupa VIII– zespoły szkoły średnie

8. Sposób oceniania:

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:

▪ dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań
repertuarowych,

▪ interpretacja utworów,

▪ muzykalność i warunki głosowe,

▪ wartość artystyczną opracowania muzycznego,

▪ sposób prezentacji na scenie i ogólny wyraz artystyczny.

DECYZJE JURY SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

7. Nagrody:
Najlepsi wykonawcy przeglądu otrzymają statuetkę "Bieszczadoka",
dyplomy oraz drobne upominki.



KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

"BIESZCZADOK 2022 r."

8. Imię i nazwisko solisty:

Nazwa zespołu  (proszę dołączyć skład zespołu)

9. Szkoła i klasa (adres, telefon)

10. Tytuł  i autor prezentowanej piosenki:

11.Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy:

12.Rodzaj akompaniamentu:

13.Potrzeby uczestnika związane z prezentacją:

14.Zapoznałam/em się z Klauzurą RODO

Miejscowość, data:                                                Podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY UCZESTNIKA !!! Na pendrivie może
znajdować się tylko jeden plik - podkład potrzebny do prezentacji. Opisane
podkłady należy  przysłać do 12 maja  na adres imprezymdksanok@gmail.com
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Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6 w celu organizacji

Konkursu Piosenki Młodzieżowej ”Bieszczadok 2022” Dane obejmują moje imię,

nazwisko, adres do korespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem

świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,

a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem  danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w

Sanoku z siedzibą :   Pl. Świętego Michała 6 38-500 Sanok

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo

pod adresem: iod-mdksanok@wp.pl ;

3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu

organizacji i obsługi uczestników Konkursu Piosenki Młodzieżowej

”Bieszczadok 2022” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane

osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lub do czasu cofnięcia zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom , patronom

oraz partnerom wydarzenia.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Młodzieżowego Domu Kultury w

Sanoku dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych;

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na

przetwarzanie danych.

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak

ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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