
REGULAMIN 
XVII POWIATOWY KONKURS 

PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 
Śpiewaj, śpiewaj i graj. 

WIOSNA 2021 
 

ORGANIZATORZY 
Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie 
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

 
CELE IMPREZY 

 Prezentacja dorobku artystycznego solistów; 
 Popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru; 
 Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli; 
 Promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy). 

 
KATEGORIE WIEKOWE 

Uczestnikami konkursu mogą być soliści w czterech kategoriach wiekowych: 
 I kategoria – 6 -10- lat   
 II kategoria – 11 – 13 lat  
 III kategoria – 14 – 16 lat 
 IV kategoria – 17 – 20 lat  

Zaszeregowanie uczestnika do danej kategorii wiekowej, następuje wyłącznie na podstawie 
jego roku urodzenia. 
 

 
WARUNKI UDZIAŁU  

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i nagrania dwóch piosenek w 
języku polskim (w karcie zgłoszenia zaznaczamy, który z utworów jest preferowany 
jako ten, do wykonania „na żywo” w finale wojewódzkim). 

 Zgłoszenie konkursowe musi zawierać Kartę Zgłoszenia (wypełnioną drukowanymi 
literami bądź komputerowo) oraz nagranie obu piosenek konkursowych (w formie 
filmu mp4).  

 Jako pierwszy, nagrywamy utwór preferowany do wykonania podczas finału 
wojewódzkiego.   

 Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w 
sposób statyczny, niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Cała sylwetka 
uczestnika musi być widoczna przez cały czas trwania video.  

 Organizatorzy zostawiają uczestnikom dowolność w kwestii sprzętu jakim nagrają film 
(może to być telefon, tablet, kamera, aparat). Ważne, by film był jak najlepszej jakości 
dźwiękowej. Wokal oraz akompaniament muszą być dobrze słyszalne. 

 Ingerencja w nagrania za pomocą post-produkcji jest niedopuszczalna (montaż 
audio-wizualny, wprowadzenie efektów dźwiękowych, edycja – np. czyszczenie 
dźwięku, itp). 

 Za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami, 
wynikające z praw autorskich odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczestników 
konkursu. 

 Kartę zgłoszenia oraz nagranie obu piosenek konkursowych (w formie filmu mp4),  
w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2021r. wysyłamy na adres email: 

pracownia.muzyczna@mdk-krasnystaw.pl 
  

(W tytule maila prosimy wpisać – KONKURS ŚPIEWAJ) 
 

 
PODSUMOWANIE KONKURSU 

Nagrodzone wykonania i nominacje do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik” oraz informacje dotyczące odbioru dyplomów i nagród zostaną 
zamieszczone wraz z protokołem konkursu w dniu 1 czerwca 2021r. na stronie MDK 
Krasnystaw. 



  
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o  
     ochronie  danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
     wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury 
      w Krasnymstawie  ul. Piłsudskiego 5A     

2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia konkursu  i promocji laureatów. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, 
przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z 
okresem przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów. 

6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich 
podania przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania. 

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 
ust. 1 lit. a) 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) tzn. dane będą 
przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego prawnego 
opiekuna/rodzica. 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  22-300 Krasnystaw ul. Bacha 4 oraz 
adres: iodkstaw@vp.pl 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji. 
 

 
………………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Karta zgłoszenia do 

XVII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

Śpiewaj, śpiewaj i graj 
Eliminacje do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Rykach 

 
I. Imię i nazwisko wykonawcy 

 
……………………………………………………………………………….wiek/kat……………….                                     
 

II. Tytuły utworów (autor, kompozytor) - zaznaczamy, który z utworów jest preferowany jako 
ten, do wykonania „na żywo” w finale wojewódzkim.  

 
1.……………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III. Nazwa i adres placówki delegującej: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Imię i nazwisko instruktora (opiekuna), telefon, adres mailowy 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

V. Rodzaj akompaniamentu (półplayback lub instrument klawiszowy/gitara): 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 

   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu „Śpiewaj, śpiewaj i graj” organizowanego 
przez Młodzieżowy Dom Kultury  w Krasnymstawie     i akceptuję jego zasady. 
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach   ewidencyjnych     i informacyjnych 
wynikających z potrzeb konkursu. 
   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …….………………………..…………………………(imię nazwisko) 
 w XVII Powiatowym Konkursie  „„Śpiewaj, śpiewaj i graj”                
      Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego/mojego dziecka na stronach Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie i na portalach 
społecznościowych oraz materiałach promocyjnych MDK  zgodnie z realizacją działalności statutowej placówki 
i promocji. 

Miejscowość, data 
………………………………………                                                                                                                                                                           Czytelny podpis uczestnika konkursu 
                                                                 
                                                                                 ………………………………………………….. 
                                                                                 Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
                                                                       
                                                                                  ….………………………………………………. 
                                                                                  Czytelny podpis nauczyciela 
 
                                                                                   … ……………………………………………….. 


