Szprotawski Dom Kultury zaprasza do udziału
w Konkursie Kolęd i Pastorałek
Konkurs odbędzie się dnia 19.12.2018r. o godz. 9.00
w sali widowiskowej SzDK

Regul amin

I Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji świątecznych
- integracja mieszkańców gminy
II Uczestnicy:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły ze wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Szprotawa.
2. Kategorie wiekowe wykonawców:
- kategoria 1. Przedszkola
- kategoria 2. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- kategoria 3. Uczniowie z klas IV – VIII oraz gimnazjum
- kategoria 4. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
3. Każda instytucja może zgłosić do konkursu solistę i zespół ( dwóch wykonawców i więcej)
z poszczególnej kategorii wiekowej. W przypadku zespołów zróżnicowanych wiekowo zostaną one
zakwalifikowane do tej kategorii wiekowej, do której będzie należała przeważająca ilość
wykonawców.
III Ogólne zasady konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczającym terminie do
12.12.2018r. na adres:
Szprotawski Dom Kultury
Ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
drogą e-mailową na adres: szdk@szdk.pl lub dostarczenie osobiście do sekretariatu SzDK.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania dwóch dowolnych kolęd lub pastorałek. Do
zaprezentowania wybierają jedną z nich, druga może być wykonana na prośbę jurorów.

3. Uczestnicy konkursu mogą występować a’capella, z akompaniamentem instrumentu lub zespołu
muzycznego albo płytą CD (w formacie audio CD, z opisem: tytuł utworu, imię i nazwisko wykonawcy
lub plik na pendrive wyłącznie w formacie MP3). Nieprawidłowo zarejestrowany podkład
uniemożliwia występ.
4. Jeśli uczestnik konkursu będzie korzystał z podkładów na płycie CD, taką płytę należy dostarczyć
wraz z kartą zgłoszeniową.
IV Kryteria oceny:
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- umiejętności wokalne wykonawców,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenia artystyczne.
V Nagrody:
Przewiduje się nagrody za I-III miejsce w każdej grupie wiekowej w grupie solistów oraz I-III miejsce
w grupie zespoły bez podziału na kategorie wiekowe, wyróżnienia oraz nagrodę Grand Prix (nagroda
bez podziału na kategorie wiekowe). Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.

Uwagi:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
2. Opiekę nad uczestnikami w czasie konkursu sprawują ich opiekunowie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w garderobach i w salach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs Kolęd i Pastorałek
19 grudnia 2018r.
Prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Nazwa zespołu zgłaszanego do prezentacji (zespół, solista, in.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kategoria ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres i nazwa podmiotu delegującego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) przygotowującego do udziału w konkursie oraz tel, e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Tytuły kolęd/pastorałek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rodzaj akompaniamentu:
A’capella/akompaniament własny/płyta CD/zespół muzyczny* (proszę podać wymagania techniczne:
ilość mikrofonów itp.) ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Krótka informacja o wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………….
Pieczęć i podpis

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :
1) administratorem danych osobowych jest Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Konkursie zgodnie z
Regulaminem.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem zwycięzców konkursu w celach
promocyjnych na stronach internetowych SzDK , mediów i partnerów.
4) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail
administratora danych( IOD@szdk.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu.
7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

….…………………………………………………………
data i podpis
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę (-y)* na wykorzystanie wizerunku mojego / dziecka powstałego podczas
organizowanego konkursu przez Szprotawski Dom Kultury celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem
działalności Szprotawskiego Domu Kultury na stronach internetowych SzDK i partnerów, mediów.
*/niepotrzebne skreślić/

