REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ
,,Rozszumiały się wierzby płaczące”
1. Termin i miejsce – 16 listopada 2022, godz. 11.00, Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
2. Cele przeglądu:
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,
- rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej,
- kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę
- konfrontacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.
3. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
4. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne w następujących
kategoriach wiekowych:
- klasy I-III
- klasy IV-VI
- klasa VII i VIII szkoły podstawowej
- szkoły ponadpodstawowe
- zespoły wokalne
b) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej
c) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie
muzycznym (pół - playback),
d) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub
sponsorujące ich instytucje (np. Szkoły, Domy Kultury).
5. Ocena uczestników:
Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Ogólne kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- umiejętności wokalne
- ogólny wyraz artystyczny.
6. Nagrody:
Jury w poszczególnych kategoriach przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Placówki delegujące wykonawców otrzymają pamiątkowe dyplomy.
7.Sprawy różne :
- organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania plików w formacie MP3 dostarczonych na
nośniku pendrive.
- w przypadki wprowadzenia obostrzeń, wynikających ze stanu pandemii, uniemożliwiających
przeprowadzenie konkursu, zostanie on odwołany lub odbędzie się w formie online o czym
Organizator poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 07.11.2022 roku do godz.16.00 na adres: Miejski Ośrodek
Kultury w Ozorkowie ul. Wyszyńskiego 43a, z dopiskiem Przegląd Piosenki Patriotycznej
,,Rozszumiały się wierzby płaczące’’, za pomocą poczty e-mail :mok.ozorkow@poczta.fm lub
faksem: 42 710 31 18.
Osoba odpowiedzialna za organizację przeglądu: Małgorzata Eljasik - instruktor
9. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z:
- akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu zawartych w zgłoszeniu,
- z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz wykorzystanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć wykonanych w trakcie konkursu na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie

ZAPRASZAMY !!!
Karta zgłoszeniowa
Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej
,,Rozszumiały się wierzby płaczące’’
16 listopada 2022 r godz. 11.00
Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)

Tytuł wykonywanego utworu

Czas prezentacji

Osoba odpowiedzialna za wykonawcę oraz telefon kontaktowy

Instytucja delegująca

Pieczęć instytucji delegującej/ podpis osoby zgłaszającej

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – str. 3

1. ZGODA OPIEKUNA GRUPY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w związku z
organizacją Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki Patriotycznej ,,Rozszumiały się wierzby
płaczące’’, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie w dniu 16 listopada 2022
roku.

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninieszym formularzu
zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu?
TAK

zakreślić właściwe

NIE

……………………………………………………….
Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych

2. ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w ninieszym
formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu ?*
TAK

zakreślić właściwe

NIE

……………………………………………………….
Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych

3. ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninieszym formularzu
zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu?
TAK

zakreślić właściwe

NIE

……………………………………………………….
Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych

*Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża pełnoletni uczestnik Przeglądu lub opiekun prawny w rozumieniu Kodeksu
Rodzinnego. Informacje dotyczące Administratora danych wraz z klauzulą informacyjną znajdą Państwo na stronie
www.mokozorkow.pl w zakładce Ochrona danych osobowych oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu .

