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REGULAMIN

I. Cele imprezy
1.
2.
3.
4.

Promowanie dziecięcej aktywności artystycznej.
Rozwijanie umiejętności twórczych i scenicznych.
Kształtowanie poczucia własnej wartości uczestników festiwalu.
Wyłonienie uzdolnionych muzycznie uczniów opolskich szkół podstawowych.

II. Uczestnicy
1.
2.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych miasta
Opola (wyłącznie solistki/soliści).
Uczestnik konkursu prezentuje jedną piosenkę w języku polskim o tematyce
mikołajkowej, zimowej lub świątecznej (oprócz kolęd).

III. Zgłoszenia
1.

2.
3.

Zgłoszenie udziału w festiwalu powinno zawierać:
1) podstawowe informacje o uczestniku (imię i nazwisko, szkoła, klasa),
2) tytuł prezentowanej piosenki,
3) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania
nie będzie miała wpływu na ocenę).
Zgłoszenie udziału należy przesłać mailem do 11 grudnia 2020 r. (piątek) na adres:
festiwal.mikolajkowy@mdkopole.onmicrosoft.com .
Do przesłania pliku większego niż 150 MB można wykorzystać platformę WeTransfer.

IV. Ocena jury
1.
2.

Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
 intonacja,
 muzykalność,
 interpretacja,
 ogólny wyraz artystyczny.

V. Laureaci
1.
2.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia br. (piątek), a wyniki zostaną
opublikowane na stronie www.mdk.opole.pl.
Laureaci festiwalu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Dyrektora MDK, a nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na
facebookowym profilu MDK (o ile rodzice uczestników nie wniosą pisemnego
sprzeciwu).

3.

W przypadku zaistnienia warunków do publicznej prezentacji nagrodzonych
uczestników, zostaną oni zaproszeni do udziału w koncercie laureatów.
O terminie i miejscu ewentualnego koncertu zdecyduje Organizator.

VI. Kwestie formalne
1.
2.

Przesłanie zgłoszenia udziału w festiwalu będzie równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie zdecyduje Organizator.

VII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu jest Młodzieżowy
Dom Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel.
77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem
tel. 77 454 27 14 lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.
3. Dane osobowe uczestnika festiwalu będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji
działań związanych z organizowaniem i udziałem w przedmiotowym festiwalu.
4. Dane osobowe uczestnika festiwalu przechowywane będą przez okres
niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia festiwalu przez czas określony
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.
5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika festiwalu mają prawo do: cofnięcia
wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora
danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych
osobowych, rodzicom / opiekunom prawnym uczestnika festiwalu przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
7. Podanie danych osobowych uczestnika festiwalu jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w festiwalu. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem
możliwości udziału w festiwalu.
Serdecznie zapraszamy!

