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Młodzieżowy Dom Kultury
38-200 Jasło
ul. Jana Pawła II 8A
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REGULAMIN KONKURSU
LOVE ME TENDER
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle.
2. Konkurs adresowany jest do solistów:
- uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
- uczniów szkół ponadpodstawowych.
3. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic
lub opiekun prawny, składając kartę zgłoszenia oświadcza,
że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę
na udział dziecka w Konkursie.
4. Koordynatorem konkursu jest Pani Justyna Maniak (organizator
imprez w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle)
tel. 13 446 59 25.

Uczestnik powinien wykonać jedną piosenką w wybranym języku
obcym (do wyboru: język angielski, niemiecki,rosyjski, francuski,
hiszpański).
3. Solista nie może wystąpić z repertuarem, który wykonywał
w poprzednich edycjach.
4. Szkoła/placówka może zgłosić na konkurs po 3 uczestników
w każdej z kategorii wiekowych.
5. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie jury powołane przez
organizatora.
6. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.04.2021 r.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2021 r.
8. Uroczyste wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędą się
12.05.2021 r., jeśli sytuacja związana z pandemią pozwoli na
organizację tego typu wydarzenia. W razie wszelkich zmian
związanych z wręczeniem nagród, laureaci zostaną
poinformowani telefonicznie.

przetwarzania danych należy złożyć w sekretariacie MDK
wysłać e-mailowo na adres: mdkjaslo@o2.pl.

2.

5.

Dane przetwarzane będą przez podmioty uprawnione do tego
na podstawie przepisów lub z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia. Dane publikowane na fanpage'u
przechowywane będą również na serwerach Facebooka.

6.

Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Danych Materiałów informacyjnych o Konkursie
publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych
nie planuje się usuwać.

7.

Na zasadach powszechnie obowiązujących norm prawnych
osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo
do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich
poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych
oraz ograniczenia ich przetwarzania. W razie uznania,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa uczestnikom
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje
się na stronie: https://www.mdkjaslo.pl/pl/rodo. Informacje
można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
13 446 59 25 w godz. 8.00 – 14.00.

KRYTERIA OCENY
CEL KONKURSU
-

odkrywanie i rozwijanie talentów wokalnych,
doskonalenie poziomu wykonawczego młodych wokalistów,
promocja talentów,
integracja środowisk artystycznych.

Ocena prezentacji uwzględniać będzie przede wszystkim:
-dobór repertuaru,
-muzykalność oraz warunki głosowe wykonawcy,
-interpretację językową,
-ogólny poziom artystyczny.

KATEGORIE WIEKOWE

Szczególnie punktowana będzie interpretacja własna utworu, nowa
aranżacja, oryginalność i niepowtarzalność prezentacji.

1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII),
II kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. W przypadku dużych dysproporcji w liczbie zgłoszeń w danej
kategorii organizator zastrzega sobie prawo do zniesienia podziału
na kategorie wiekowe.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na przesłaniu formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu oraz nagrania z obrazem w formacie mp4
z zapisem wykonania jednej piosenki (nagranie winno być
podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika). Nagranie
powinno być wykonane: bez montażu (tj. obróbka, mastering,
strojenie),w ujęciu poziomym.
Adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło
Formularz (skan dokumentów) wraz nagraniem można przesłać
w wersji elektronicznej na adres e-mail: mdkjaslo@o2.pl,
możliwe jest także przesłanie odnośnika do pobrania nagrania
wykorzystującego usługi przesyłania plików „w chmurze”, np.
WeTRransfer.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do 14.04.2021 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

3.

Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.edu@powiat.jaslo.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją
konkursu, ponieważ:
-jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (Art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
-jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (Art. 6 ust 1 lit. c) RODO) lub
-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych (Art. 6 ust 1 lit. a) RODO).

4.

Zgoda na publikację danych jest dobrowolna i dotyczy
bezpłatnego umieszczania wizerunku, nagrania konkursowego,
danych uczestników i informacji o uzyskanych wynikach (imię
i nazwisko, kategoria, zajęte miejsce) na stronach internetowych
MDK i Powiatu Jasielskiego, w mediach lokalnych i regionalnych
oraz fanpage'au organizatora na Facebooku. Wyrażoną zgodę
można w dowolnym momencie wycofać. Oświadczenie
o wycofaniu zgody lub złożeniu sprzeciwu, dotyczące

Serdecznie zapraszamy !

