(pieczęć szkoły, placówki)

XXI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
13 listopada 2018r. (wtorek) godz. 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie

Karta zgłoszenia
1. Imię i nazwisko solisty: .................................................................................................................
2. Nazwa placówki, (dokładny adres, tel./fax)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. Wiek uczestnika (klasa):...............................................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora:..........................................................................................
5. Przygotowany utwór na festiwal (tytuł, autor, kompozytor)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. Ważniejsze informacje o soliście (m.in. osiągnięcia, zainteresowania)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7. Potrzeby techniczne:.....................................................................................................................
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Działając jako rodzic/ opiekun prawny dziecka oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od
dnia 25 maja 2018 r. 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne są
zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka.
Zezwalam na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek oraz informację o szkole, do której
uczęszcza dziecko) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej placówki www.mlodek.pl, w ogólnopolskiej i
lokalnej prasie, w mediach społecznościowych, tj. na fanpage placówki http://www.facebook.pl/mlodekzyrardow oraz nagrań
audiowizualnych na kanale YouTube placówki https://www.youtube.com/user/mlodkzyr

Żyrardów, dnia.......................................................

* Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia pismem drukowanym

....................................................................................................
podpisy Rodziców/Opiekunów

REGULAMIN XXI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
I WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie SOLIŚCI (uczniowie szkół
podstawowych) typowanych przez szkołę bądź zgłaszający się indywidualnie.
2.

3.

Uczestnik przygotowuje jeden wybrany przez siebie utwór w języku polskim
Mile widziane będą piosenki nowe (premierowe) oraz akompaniament na żywo.
Utwory wykonywane w języku zagranicznym nie będą oceniane.
Soliści oceniani będą w dwóch kategoriach:

- klasy I – III
- klasy IV – VI
Placówka typująca może zgłosić po 1 osobie w każdej kategorii wiekowej
I kategoria
II kategoria

4.

(razem max. 2 osoby z jednej placówki)
5.

Warunkiem uczestnictwa jest WYPEŁNIENIE

KARTY ZGŁOSZENIA

i przesłanie jej pocztą, faxem lub mailem na adres :

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Moniuszki 15
96 – 300 Żyrardów
mlodek@vp.pl
Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 855-33-40

w nieprzekraczalnym terminie do 31 października (środa) 2018 r.
II JURY :
Prezentacje solistów oceniać będzie jury według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych
- sposób wykonania prezentowanych utworów
- dobór repertuaru: piosenki polskie
- premiowanie piosenek nowych (autorskich) oraz utworów o charakterze patriotycznym
III MIEJSCE I TERMIN :
Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej odbędzie się dnia:

13 listopada 2018 r. o godz. 11:00 (wtorek)
w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie
Informacji dotyczących festiwalu udziela Sławomir Nalej
lub sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 16.00, tel.

(46) 855 45 14, 855 33 40

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie
nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników
przechodzą na własność Organizatora
uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia oraz bezpłatną prezentację wizerunku i materiałów filmowych z jego uczestnictwem
nagranych w celu popularyzacji konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do
wynagrodzenia
w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem wymienionych wyżej punktów
Regulaminu
V UWAGA :
Zapewniamy pianino cyfrowe stage piano Yamaha oraz nagłośnienie (odtwarzacz CD, pendrive)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

