8. FESTIWAL ARTYSTYCZNY

OPOLSKIE MŁODE TALENTY 2022

I. ORGANIZATORZY
 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
 Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
II. UCZESTNICY
 uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola
III. CELE FESTIWALU
 promocja działań artystycznych uczniów opolskich szkół
 odkrywanie talentów w różnych dziedzinach sztuki
 prezentacja i popularyzacja szkolnej twórczości utalentowanej młodzieży
 inspiracja do poszukiwań nowatorskich form artystycznych
 wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu
 kształtowanie kreatywnych postaw dzieci i młodzieży
 rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej
IV. KATEGORIE ARTYSTYCZNE
 teatr
 muzyka
 taniec
V. ETAPY FESTIWALU
 przesłuchania konkursowe w poszczególnych kategoriach artystycznych
 koncert laureatów
VI. TERMINARZ
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących terminach:
 kategoria teatralna – 16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 9:00, filia MDK, ul. Targowa 12
 kategoria muzyczna – 17 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9:00, filia MDK, al. Przyjaźni 12
 kategoria taneczna – 18 maja 2022 r. (środa), godz. 9:00, filia MDK, al. Przyjaźni 12.
2. Koncert laureatów odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatorów po zakończeniu
przesłuchań konkursowych.
VII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestników Festiwalu typuje wyłącznie szkoła.
2. Szkoła może zgłosić max. po trzech wykonawców w każdej kategorii artystycznej.

3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie (osobiście, pocztą lub mailem) do 9 maja 2022 r.
(poniedziałek) poprawnie wypełnionej „Karty zgłoszenia udziału” na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
e-mail: mdk@mdk.opole.pl
4. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentacji konkursowych.
Kategoria teatralna
1. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno zespoły, jak i wykonawcy indywidualni.
2. Forma prezentacji jest dowolna (teatr dramatyczny, pantomima, kabaret, monodram itd.).
3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 30 minut.
4. Czas montażu i przygotowywania zespołu na scenie nie powinien przekroczyć 15 minut.
5. Organizatorzy nie udostępniają żadnych elementów scenograficznych i rekwizytów.
Kategoria muzyczna
1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne.
2. Każdy wykonawca przygotowuje 2 utwory muzyczne, z czego w konkursie zaprezentuje tylko 1 utwór
(chyba że jury zdecyduje inaczej).
3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Kategoria taneczna
1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, miniformacje i formacje taneczne.
2. Każdy wykonawca przygotowuje 1 choreografię w dowolnej technice.
3. Czas prezentacji powinien wynosić od 2 do 4 minut.
VIII. JURY I NAGRODY
1. Laureatów Festiwalu wyłonią komisje jurorskie powołane przez organizatorów w poszczególnych
kategoriach artystycznych.
2. Decyzje komisji jurorskich są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięskim szkołom zostanie nadany tytuł
„SZKOŁA PROMUJĄCA MŁODE TALENTY”.

Koordynatorka Festiwalu:
Agnieszka Włoch
tel. 608 450 503

8. FESTIWAL ARTYSTYCZNY

OPOLSKIE MŁODE TALENTY 2022
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
UWAGA !!! Dla każdego wykonawcy należy wypełnić ODDZIELNĄ KARTĘ !!!

1. Szkoła zgłaszająca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Kategoria artystyczna (prosimy zaznaczyć tylko jedną):

O muzyka

O taniec

O teatr

4. Tytuły utworów muzycznych / tytuł choreografii / tytuł prezentacji teatralnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Czas trwania prezentacji: ……… minut.
6. Czas na przygotowanie występu (dotyczy tylko prezentacji teatralnej): ……… minut.
7. Zapotrzebowanie techniczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna artystycznego: ………………………………………………………………………………………..
9. Kontakt z nauczycielem: telefon ………………………………… e-mail …………………………………………………………………………….
UWAGA! Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.

…………………………………………………

……………………………………………………

(pieczątka szkoły)

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

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.

