REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
"Nasza Europa"

1. Cele konkursu:





wspieranie aktywności artystycznej młodzieży
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Europy
kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i integracji
promocja młodych talentów

2. Organizatorzy Konkursu:


Powiat Oświęcimski



Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

3. Konkurs przeznaczony jest dla solistów w wieku od 17 do 21 lat, uczących się na terenie
powiatu oświęcimskiego.

4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: akompaniament
własny,

akompaniament

w

wykonaniu

towarzyszącego

muzyka

bądź

nagranie

instrumentalne na nośniku elektronicznym audio-fonicznym (pendrive, CD, mp3). Na
dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające akompaniament
do zgłoszonych utworów.

5. Zgłoszenia wg załączonego wzoru - podpisane odręcznie - należy dostarczyć w terminie do
1 kwietnia 2019 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32600 Oświęcim.
6. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory. Jeden utwór polski, drugi utwór –
powstały w kraju europejskim. Drugi utwór może być wykonany w oryginalnej wersji
językowej lub z tekstem polskim.
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7. Eliminacje konkursowe odbędą się w kwietniu 2019 r. w Piwnicy Artystycznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 (budynek internatu PZ 2).
O terminie eliminacji powiadomimy zgłoszone placówki za pośrednictwem poczty
elektronicznej, a także w formie komunikatu na stronie: www.mdkoswiecim.pl

8. Kryteria oceny wykonywanych utworów:





9.

dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
muzykalność i warunki głosowe wykonawców
ogólny wyraz artystyczny
staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
sposób interpretacji

Nagrody.

Powołane przez organizatorów Jury wyłoni najlepszych wykonawców,

przyznając im nagrody rzeczowe. Zarząd Powiatu przyzna Nagrodę Specjalną w postaci
europejskiego biletu kolejowego. W przypadku laureata niepełnoletniego przyznanie
Nagrody Specjalnej uzależnione jest od wyrażenia przez rodziców laureata

zgody na

przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo syna/córki w czasie podróży.

10.

Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na:


przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu



wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych - rejestrację występu oraz
wykorzystywanie przez Organizatorów nagrań tego występu w różnych formach.

11.

Wykonawcy - uczestnicy przesłuchań konkursowych, nadsyłając swoje zgłoszenie,
rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw
wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak
i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
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1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
Dane kontaktowe Administratora: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
Konkursu i jego promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do
organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do
realizacji i kontroli Konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.
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KARTA UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ "Nasza Europa"

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły lub placówki: ……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna muzycznego: ……………………………………………………………………..

Kontakt: …………………………………………………………………………………………(nr
Tytuły i autorzy wykonywanych piosenek:

tel., adres e-mail)
(muzyka i tekst)

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

Rodzaj akompaniamentu: …………………………………………….……..………

(własny, nagranie, akompaniator)

Nośnik, na jakim został zapisany akompaniament oraz jego format: …………………………….……………
Imię i nazwisko akompaniatora, instrument akompaniujący: ……………………………………………..……
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że znam Regulamin Konkursu i zgadzam się z jego warunkami, w tym: na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz na wykorzystanie
wizerunku w celach promocyjnych
…………………………………………………..………….
(podpis uczestnika)

……………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika)

…………………………
(data)

WYMAGANIA TECHNICZNE:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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