
                 I Festiwal Wokalny 

„ Muzyczna Karuzela ” 

Piosenka z dorobku Marii Koterbskiej 

REGULAMIN  

ORGANIZATOR : 

Dom Kultury w Komorowicach  ul. Olimpijska 16  43-346 Bielsko-Biała  

e-mail: komorowice@mdk.bielsko.pl 

Tel. 33 815 87 38 

 

Festiwal skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, amatorów, solistów oraz duetów. 

 

CZAS I MIEJSCE: 

15 maja 2021 roku - Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej -Dom Kultury w Komorowicach  

9:00-14:00 przesłuchania konkursowe  

16:00 Koncert Laureatów  

 

CEL IMPREZY: 

• popularyzacja miasta Bielska-Białej oraz Artystki pochodzącej i tworzącej na terenie 

naszego miasta 

• prezentacja i promocja młodych artystów  

• propagowanie umiejętności wokalnych 

• wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci                           

i młodzieży 

OCENA: 

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• dobór repertuaru ( adekwatność wyboru piosenki do wieku wykonawcy, walory 

artystyczne, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej ) 

• dykcja, 

• interpretacja ( kreatywność, oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz 

treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu- mimika, gest ,rekwizyt)  



• technika wokalna, 

• wyraz artystyczny ( wykonanie, prezentacja, kostium i stylizacja, kontakt z publicznością ) 

Czas prezentacji /1 piosenka do /5 minut.  

Wszyscy uczestnicy otrzymują Certyfikaty Uczestnictwa w Festiwalu. 

 

Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznaje : 

- NAGRODĘ GŁÓWNĄ  

- I MIEJSCE 

- II MIEJSCE 

- III MIEJSCE 

oraz wyróżnienia. 

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.  

Nagrody wręczane będą w czasie Koncertu Laureatów, który odbędzie się 15 maja 2021 roku 

o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Komorowicach.  

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

• aparaturę nagłaśniającą  

•  pianino  

Uczestnicy mogą korzystać z własnego akompaniamentu (gitara, flet, skrzypce itp.)  

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 3.05.2021 roku KARTY ZGŁOSZENIA ( każdy uczestnik oddzielnie ) na adres na adres 

komorowice@mdk.bielsko.pl  

oraz opłacenie akredytacji w wysokości:  

- 15 zł solista  

- 20 zł duet  

na konto:  Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349.  

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko, kategoria ( solo czy duet ) oraz „ Muzyczna 

Karuzela " Komorowice. 

• koszty przejazdu i ubezpieczenia, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je 

instytucja delegująca  

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 

• szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela sekretariat Domu Kultury w 

Komorowicach  33 815 87 38  



• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW  
 

Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji I Festiwalu 

Wokalnego „ Muzyczna Karuzela ” Piosenka z dorobku Marii Koterbskiej 

1) (zwanego dalej „Festiwalem”), w tym do publikacji imienia i nazwiska osób 

zakwalifikowanych, kolejności występów i osób nagrodzonych na stronie internetowej 

Organizatora. 

2) Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/nazwy zespołu oraz nazwy instytucji delegującej 

na stronach internetowych i na facebooku Organizatora  

- wywieszenia kolejności (daty i godziny) wystąpień na stronie internetowej i Facebook 

Organizatora.  

- zapowiedzi konferansjerskich 

- promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video 

(strony internetowe, facebook, instagram, YouTube prasa, telewizja lokalna). 

3) W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instytucja 

patronująca, zgłaszająca), Instytucja przekazująca (lub Instruktor działający w jej imieniu) 

zobowiązana jest poinformować osoby, których dane zostały przekazane o fakcie ich 

przekazania Organizatorowi, w związku z powyższym wydarzeniem i o sposobie 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 

4) Organizator informuje także, że podczas „Festiwalu” będzie prowadzona rejestracja 

fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych 

Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury zapewnia, że 

wizerunek uczestników imprez 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. Zdjęcia, filmy z 

wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane na stronie 

internetowej oraz na profilu Facebook, YouTube oraz Instagram Organizatora. 

5) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 



6) 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.  

7) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 

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

8) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia „Festiwalu” w 

oparciu o dane osobowe przekazane przez Instytucje zgłaszające oraz bezpośrednio przez 

uczestników lub rodziców /opiekunów prawnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. (Akceptacja 

regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku 

rodzaj zawarcia umowy.) 

9) W ramach „Festiwalu” przetwarzane będą dane osobowej tj. imię i nazwisko, adres 

uczestnika, a w przypadku instruktora dodatkowo jeszcze numer telefonu – celem przyjęcia 

zgłoszenia, zapewnienia komunikacji oraz przygotowania certyfikatów uczestnictwa.  

10) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w 

organizację wydarzenia tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury oraz innym 

podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.  

11) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na obowiązki 

archiwizacyjne, fiskalne i ewentualne roszczenia.  

12) Uczestnicy 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. 

13) Uczestnicy posiadają 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. 

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

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

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

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

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.  


