
XX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
     

REGULAMIN

Przegląd odbędzie się 9.01.2020 o godz.9:00 w Domu Kultury w Hałcnowie.

Koncert Galowy z udziałem Laureatów został zaplanowany na 31.01.2020.

ORGANIZATORZY:

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd  ma  formę  konkursu,  który  przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  amatorów.

W przeglądzie mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne,

kapele,  instrumentaliści,  chóry działające w szkołach,  domach kultury,  parafiach,  a także osoby

niezrzeszone, osoby niepełnosprawne i rodziny.

Warunkiem  uczestnictwa  jest  wypełniona  karta  uczestnictwa  dostarczona  do  Domu  Kultury

w Hałcnowie osobiście, pocztą lub mailowo do dnia 31.12.2019.

CELE PRZEGLĄDU:

- rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży

- wyszukiwanie i promocja młodych talentów

- promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek



PRZEBIEG PRZEGLĄDU

1.  Uczestnicy  Przeglądu  zobowiązani  są  do zaprezentowania  dowolnie  wybranej  jednej kolędy,

pastorałki  lub  piosenki  świątecznej.  Dopuszcza  się  możliwość  wykonania  kolędy,  pastorałki,

piosenki  świątecznej  w języku obcym. Kandydaci  występują w porządku ustalonym przez Biuro

Organizacyjne.

2. Do udziału zapraszamy: solistów, duety, zespoły, chóry, kapele, instrumentalistów, osoby 

niepełnosprawne, całe rodziny. Kategorie przeglądu:

– dzieci w wieku przedszkolnym

– uczniowie szkoły podstawowej klas I-III 

– uczniowie szkoły podstawowej  klas IV-VI

– młodzież klas VII-VIII 

– młodzież szkół średnich

– dorośli

– osoby niepełnosprawne

– rodziny

3.  Organizatorzy  zapewniają  uczestnikom  Przeglądu  profesjonalną  obsługę  akustyczną  oraz

instrumenty klawiszowe (fortepian, keyboard).

4.  Organizator  zaleca  poszukiwanie  nowych kolęd i  pastorałek,  które nie  były  prezentowane

w poprzednich edycjach.

5.  Nagrania  muzyczne  w  formacie  mp3  należy  przesłać  do  2.01.2020  na  adres

halcnow@mdk.bielsko.pl, za nagranie utworu i jego jakość odpowiada wyłącznie instruktor/osoba

zgłaszająca do Przeglądu.

6. Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń.

7.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymują  pamiątkowe  dyplomy,  a  laureaci  nagrody  i  wyróżnienia

w poszczególnych kategoriach wiekowych 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

• Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych  w  zakresie:  imię  i  nazwisko,  wiek,  adres  lub  dane  kontaktowe  instytucji/
instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców /opiekunów prawnych
–  w przypadku zgłoszeń indywidualnych  -  zgodnie  z  art.  6  ust  1  lit.  a)  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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
RODO).  Dane  te  będą  wykorzystywane  w materiałach  promocyjnych  do  bieżącej  edycji
konkursu  i  /  lub  na  liście  wyników  i  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej
organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak
cofnięta  w  każdym  czasie  w  formie  pisemnej  na  adres  korespondencyjny  Organizatora
konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w
Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej zamieszczonej na stronie www.
mdk.bielsko.pl w zakładce RODO. 

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  uczestnika  z  udziału  w  konkursie  w
przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

• Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić  się  do organizatora konkursu o wyjaśnienie
treści niniejszego regulaminu, tel. 33 816 23 28

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
• Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu
do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach
wyłącznie  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  w  związku  z  realizacją  konkursu  należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.
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