26.
Festiwal Piosenki
Przedszkolnej
Opole 2022

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
www.mdk.opole.pl

Koordynatorka festiwalu:
Kamila Niemczycka
tel. 512 244 939, e-mail: kamkos20@wp.pl

R E G U L A M I N

1. Cel imprezy



Prezentacje konkursowe oceni Jury, które kierować się
będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- ogólny wyraz artystyczny.



Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz
pianino elektroniczne.



W dniu konkursu rodzice uczestników opłacają w biurze
festiwalowym akredytację w wysokości 10 zł od dziecka.



Dla wszystkich festiwalu konkursu przewidziane są
dyplomy, a dla laureatów – również nagrody rzeczowe.



W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decyduje Organizator.

Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej oraz
popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci.

2. Uczestnicy
 W festiwalu mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do
przedszkoli miasta Opola (wyłącznie solistki/soliści).
 Każde przedszkole może zgłosić max. 4 dzieci.

3. Terminarz imprezy




Konkurs odbędzie się 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 17:00
na scenie plenerowej w parku MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
(w razie niesprzyjającej pogody: w sali kinowej MDK, II piętro).
O terminie i miejscu koncertu laureatów nauczyciele zostaną
powiadomieni telefonicznie.

4. Przebieg konkursu


Każdy wykonawca przedstawia jedną, dostosowaną do wieku
i wykonywaną w języku polskim piosenkę o dowolnej tematyce.



Utwór powinien być przygotowany z akompaniamentem
własnym lub nauczyciela, ewentualnie z półplaybackiem
(czyli podkładem muzycznym w wersji instrumentalnej),
nagranym na płycie CD (format audio) lub na pendrivie (mp3).

5. Zgłoszenia
Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć (osobiście lub mailem)
na adres Organizatora do 10 maja 2022 r. (wtorek).

26. Festiwal Piosenki Przedszkolnej – Opole 2022
KARTA ZGŁOSZENIA
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Wiek

Tytuł piosenki

Rodzaj akompaniamentu

Potrzeby techniczne

1.

2.

3.

4.

Numer przedszkola: ……………. Adres przedszkola: …………………………………………………………………………………………………... Telefon: ………………………………...

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego udział dzieci: …………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: ……………………………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY 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 konkursu 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 konkursu 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 konkursie.
4. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu przez czas określony
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.
5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu 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 konkursu 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 konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości udziału w konkursie.

