Powiatowy Konkurs Wokalny
,,Moja kolęda” Kłobuck - 2022
Regulamin
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 29 91
e-mail: biuro1@mokklobuck.pl
TERMIN
Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Władysława Sebyły w Kłobucku w dniu 14 stycznia 2022r. o godz. 9.00
Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów odbędzie się 21 stycznia 2022r. o godz. 17.00
W Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.
UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Powiatu kłobuckiego,
czerpiących radość ze śpiewania, do podzielenia się swoimi doświadczeniami wokalnymi.
Zapraszamy do udziału w następujących kategoriach wiekowych:
- Przedszkolaki
- Uczniowie kl. I-IV Szkoła Podstawowa
- Uczniowie kl. V-VIII Szkoła Podstawowa
- Uczniowie Szkół średnich
- Dorośli
- Kategoria Rodzinna
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Przedłożenie czytelnie wypełnionej Karty zgłoszenia wraz ze zgodami na adres organizatora
lub przesłanie na adres e-mail: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 07 stycznia 2022r.
W przypadku ograniczeń epidemiologicznych i braku możliwości przybycia na Konkurs,
przygotowany utwór audio-video, nagrany w formacie mp4 (np. telefonem komórkowym,
prosimy
wysłać
ze
strony
https://wetransfer.com
na
adres:
biuro1@mokklobuck.pl do dnia 07 stycznia 2022r.
Każdy uczestnik zobowiązuje się do wykonania w dniu Konkursu przygotowanej kolędy lub
pastorałki.

Dokonanie wpisowego w kwocie 10 zł. w Biurze Konkursu lub na konto:
Miejski Ośrodek Kultury, 42-100 Kłobuck, ul. Targowa 1,
nr: 81 8248 0002 1000 0000 0374 0001
OCENA I NAGRODY
Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które kierować się będzie
następującymi kryteriami: - muzykalność i walory głosowe
- dobór repertuaru, interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny
W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna I,II,III nagrodę oraz wyróżnienie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
42-100 Kłobuck
ul. Targowa 1
Z Administratorem można się skontaktować:
a) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
b) telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
c) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100
Kłobuck.
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
iod@mokklobuck.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
wymagane przez Rozporządzenie 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, znajdują się w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej
Miejskiego ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku pod adresem:
http://mokklobuck.pl/powiatowy-konkurs-wokalny-moja-kolęda-klobuck-2022/

UWAGI KOŃCOWE
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz
wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru
telefonu oraz wizerunku (Karta zgłoszenia do konkursu).
Załączniki do Regulaminu:
1. Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Wokalnego „Moja kolęda” Kłobuck - 2022
2. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

