
X X  F E S T I WA L  K U L T U R Y  P R Z E D S Z K O L N E J  

1 9 . 0 5 - 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2  

 

O R G A N I Z AT O R : Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Hałcnowie 

C E L E  F E S T I WA L U :  

1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w przedszkolach. 

2. Konfrontacja osiągnięć i umiejętności. 

3. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z dziećmi. 

4. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i dzieci oraz docenienie 

wysiłków dzieci i pracy wychowawców. 

5. Promowanie wszystkich działań w przedszkolach zmierzających do pobudzenia aktywności 

artystycznej dzieci. 

6. Zaproszenie do wspólnej zabawy. 

R E G U L A M I N :  

1. Festiwal adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (w placówkach publicznych niepublicznych) oraz w placówkach kultury,  

a także ogniskach pracy pozaszkolnej. 

2. Festiwal obejmuje wszystkie działania artystyczne z dziećmi, jak również próby łączenia 

różnych rodzajów ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. 

3. Prezentacje obejmują następujące działania artystyczne (łączenie różnych form ekspresji) 

·plastyka - wyrażanie przeżyć i wiedzy o świecie.  

· ilustracja ruchowa piosenki/ piosenka 

· taniec do dowolnie wybranego utworu 

· inscenizacja wiersza/recytacja wiersza 

4. Każde przedszkole przygotowuje program artystyczny w jednym bloku, który musi zawierać: 

jeden taniec, jedną piosenkę, jeden wiersz niezależnie od ilości grup w przedszkolu i nie 

może przekroczyć 15 min. Przygotowując piosenkę, wiersz i taniec można wykorzystać 

środki teatralne wzbogacające wyraz artystyczny (rekwizyt, kostium, element 

scenograficzny, itp.), jeżeli służy to nastrojowi i dopowiedzeniu treści utworu. Forma 



podkładu muzycznego (fortepian, gitara, plik .mp3, itp.) powinna podkreślać interpretację 

utworu, być ściśle związana z jego treścią i charakterem. 

5. Ponadto każde przedszkole przygotowuje jedną zbiorową pracę plastyczną (wykonaną 

przez przedszkolaki!). 

6. Prezentacje festiwalowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury z zakresu tańca, 

teatru, piosenki i plastyki.  Werdykt jury jest ostateczny. 

7. Najciekawsze prezentacje otrzymają Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz 

Puchar Dyrektora Miejskiego Domu Kultury. 

W A R U N K I  U C Z E S T N I C T W A :  

1. Przedszkola zgłaszają jedną prezentację artystyczną (czas trwania do 15 minut) oraz 

przygotowują zbiorową pracę plastyczną. 

2. Wszystkie przedszkola biorące udział w Festiwalu otrzymują pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa i statuetki, a wyróżnione przedszkola - nagrody specjalne. Jury może 

przyznać nagrody indywidualne. 

3. Do dnia 6.05.2022 należy przesłać czytelnie i kompletnie wypełnioną  

i podpisaną kartę uczestnictwa oraz wszelkie zgody na adres: 

halcnow@mdk.bielsko.pl 

4. Po nadesłaniu zgłoszenia Organizatorzy prześlą potwierdzenie uczestnictwa w 

Konkursie. Brak  odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem 

zgłoszenia do konkursu. 

5. W dniach 19 i 20 maja 2022 odbędą się prezentacje uczestników w Domu Kultury 

w Hałcnowie. Uroczysty Finał  Festiwalu odbędzie się 26.05.2022 o godz. 16:30. 

 

P O S TA N O W I E N I A K O Ń C O W E :  

1) W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników podane w karcie 

zgłoszenia celem zgłoszenia uczestników oraz zapewnienia z nim kontaktu.  

2) W przypadku podania danych osobowych Uczestników przez osobę trzecią, 

zobowiązana jest ona uzyskać zgodę od uczestników / rodziców / opiekunów prawnych 

na przetwarzanie wizerunku zgodnie z załączonym wzorcem. Fakt wykonania tej 

czynności potwierdza się akceptacją Regulaminu w karcie zgłoszenia.  

3) Organizator informuje także, że podczas finału konkursu będzie prowadzona rejestracja 

fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych 

i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury. Miejski Dom Kultury zapewnia, 

że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 



przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

19. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-

Białej,  

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

3) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XX Festiwalu 

Kultury Przedszkolnej (zwane dalej konkursem) w oparciu o dane udostępnione przez 

zgłaszającego w karcie zgłoszenia i przesłanym w materiale na konkurs.  

4) W ramach konkursu przetwarzane będą dane tj. imię i nazwisko ( na pracach plastycznych 

i podczas ogłoszenia wyników) oraz wizerunek uczestników ( na przesłanych filmikach) 

w oparciu o zgody zebrane przez instytucje / osobę zgłaszającą.  

5) Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych 

niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w konkursie. 

6) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w 

organizację konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora czy jury, odbiorcy usług 

na kanale YouTube i Facebook prowadzonych przez MDK oraz innym podmiotom 

upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

7) Dane pozyskane są bezpośrednio od uczestników lub od instytucji patronującej – 

zgłaszającej uczestników.  

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki 

archiwizacyjne, fiskalne. 

9) Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści 

pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody 

przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i 

przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

10) Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

11) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

12) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych 

okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli 

Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli 

informacyjnej na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku–Białej, zakładka RODO. 

13) Szczegóły dotyczące przetwarzani danych prowadzonych w formie on-line przestawia również 

Regulamin konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie 

www.mdk.bielsko.pl/rodo.   
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Karta zgłoszeniowa 

XX Festiwal Kultury Przedszkolnej 2022 

1. Nazwa placówki/nazwa grupy ................................................................................................................................................... 
 

   Adres................................................................................................................................................................................................................ 

  Telefon............................................................................................................................................................................................................ 

  e-mail .............................................................................................................................................................................................................. 

2. Tytuł prezentacji: ................................................................................................................ ................ 

PIOSENKA:   Tytuł ................................................................................................................................ 

Wykonawcy (grupa, soliści/duety - imię i nazwisko, wiek)    

............................................................................................................................. ....................................... 

TANIEC:    Tytuł tańca (do utworu) ..................................................................................................... .. 

Wykonawcy (grupa, soliści/duety - imię i nazwisko, wiek)  

............................................................................................................................. ...................................... 

WIERSZ:  Tytuł wiersza ..................................................................................................................................................................... 

Wykonawcy (grupa, soliści/duety - imię i nazwisko, wiek) 
................................................................................................................................................................................................................................ 

PRACA  PLASTYCZNA: 

Tytuł pracy: ................................................................................................................................................................................................. 

autorzy prac, wiek: ................................................................................................................................................................................. 

3. Nauczyciele przygotowujący dzieci:  ............................................................................................................................. 
 

........................................................................................................................................................................................................................... 

4. Liczba uczestników  ................................................................................................................................................................ 

5. Czas trwania prezentacji............................................................................................................................................................ 
 

6. Preferowany dzień występu: 

a) czwartek 19.05.2022    b) piątek 20.05.2022 

 

Zapoznałam/em się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 

konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie XX Festiwalu 

Kultury Przedszkolnej. Regulamin konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej dostępny 

jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo.  

Potwierdzam także zebranie wymaganych zgód dot. wykorzystania wizerunku i danych osobowych 

Uczestników na rzecz MDK w Bielsku-Białej.  

  

 

…...........................................................  

(data, podpis) 

     

http://www.mdk.bielsko.pl/rodo


OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisany(a) jako rodzic / opiekun prawny dziecka:  

………………………………..………………..………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne utrwalanie i nieograniczone 

czasowo oraz terytorialnie jego wykorzystanie w celach promocyjnych w ramach XX Festiwalu Kultury 

Przedszkolnej przez Miejski Domu Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Przetwarzanie będzie 

odbywać się poprzez umieszczenie zdjęć i / lub materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie 

internetowej, profilach portali społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube prowadzonych przez 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, indywidualnie lub w towarzystwie innych osób.  

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dot. przetwarzania 

 

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

Data                    Czytelny podpis   

 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała; Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres 

Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Dane osobowe przetwarzane są w celach 

promocyjnych poprzez przetwarzanie wizerunku na stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, kanał 

YouTube MDK na podstawie udzielonej zgody; Dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności, nie dłużej 

jednak niż do momentu wycofania zgody;  Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu; 

Odbiorcami danych osobowych będą producent filmu oraz osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w efekcie 

rozpowszechniania wizerunku; Dane nie będą przekazane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych; Podanie danych 

jest dobrowolne; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; Posiada Pani / Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

niezgodnego Pani/Pana zdaniem przetwarzania przez nas danych osobowych; W każdym momencie posiada Pani/Pan prawo 

cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zgodę można odwołać poprzez wysłanie informacji o treści „wycofanie zgody na wizerunek” na adres e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

lub złożyć taką dyspozycję bezpośrednio w siedzibie administratora. Informujemy także, że przysługujące ww. prawa nie są 

bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania 

danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 

Inspektor Ochrony Danych. 
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