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REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w 
Krakowie,
ul. Reymonta 18. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Magdalena Szeptyńska.
Tel.: 695 419 887. Sekretariat MDK DH nie udziela informacji dotyczących konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodszych. Uczestnicy podzieleni są na grupy 
wiekowe:
 • 3-4 lata ( przedszkole)
 • 5-6 lat ( przedszkole i zerówka)
 • Klasy I-III szkoły podstawowej

W każdej grupie wiekowej wyróżnione są dwie kategorie:
 • soliści
 • zespoły

3. Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce zimowej lub 
świątecznej
związanej z Bożym Narodzeniem.
4. Podkład muzyczny (sama muzyka, bez słów, chórków itp.) w formacie CD lub MP3 
powinien
być opisany tytułem i nazwiskiem. Podkład muzyczny stanowić mogą również 
instrumenty
muzyczne. Dostępne będzie pianino elektryczne do akompaniamentu na żywo oraz
nagłośnienie dla innych instrumentów. Chęć użycia takich instrumentów należy 
zaznaczyć w
zgłoszeniu konkursowym. Na instrumentach mogą grać rodzice, nauczyciele, 
opiekunowie,
starsze rodzeństwo itp.
5. Oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatora.
6. Ocenie podlegać będą:
 • poprawność językowa
 • oprawa muzyczna
 • ogólne wrażenie artystyczne

Ocena jury jest ostateczna.
7. Przebieg konkursu:
 • zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko drogą mailową (skan załączników 1 ,

2,3)
do dnia 5 stycznia 2023 r.
 • powiadomienie kandydatów (telefonicznie lub na podany adres mailowy) o dacie

i godzinie przesłuchania do dnia 12 stycznia 2023 r.
 • przesłuchania konkursowe: 19 stycznia 2023 r. Przy dużej ilości zgłoszeń 

Organizator
zastrzega sobie możliwość przesłuchania dzieci również 20.01.2023 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu do 23 stycznia 2023 r. na stronie internetowej
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Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” www.mdk-dk.krakow.pl
8. O terminie wręczenia nagród i ewentualnym koncercie laureatów zwycięzcy 
powiadomieni
zostaną telefonicznie.
9. Zgłoszenie, które musi zawierać skan załączników 1,2 i 3 z podpisem 
rodzica/opiekuna
prawnego kandydata należy przesyłać na adres: mszeptynska@mdk-dh.krakow.pl. 
Żadna inna
droga zgłoszenia nie będzie uwzględniona. W przypadku zgłoszenia grupy należy 
dołączyć
załączniki 2 i 3 od każdego uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wynikających z 
ewentualnej
sytuacji epidemicznej. Zmiany dotyczyć mogą:
 • formy konkursu (online)
 • odwołania konkursu

Ewentualne zmiany zostaną podane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 
do dnia
5 stycznia 2023 r.
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ZAŁĄCZNIKI:

1. Metryczka
Zgłoszenie indywidualne
Imię , nazwisko dziecka…………………………………………………………………………….
Data urodzenia………………………………………………………………. ……………….…….
Przedszkole, szkoła, klasa………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………………
Opiekun/nauczyciel……………………………………………………………………………………
Tytuł piosenki………………………………………………………………………………………….
Czas trwania …………………………………………………………………………………………..
Podkład………………………………………………………………………………………………..
Potrzeby techniczne……………………………………………………………………………………

Zgłoszenie zespołu
Nazwa grupy………………………………………………………………………………………..
Wiek uczestników ( średnia wg dat urodzenia)…………………………………………………….
Ilość osób w grupie …. ……………….………………………………………………………….
Przedszkole, szkoła, klasa………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………..
Opiekun/nauczyciel……………………………………………………………………………………
Tytuł piosenki………………………………………………………………………………………….
_______Czas trwania …………………………………………………………………………………………..
Podkład………………………………………………………………………………………………..
Potrzeby techniczne……………………………………………………………………………………

2.Zgoda
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka……………………………………………………………..
w konkursie Singing Little Kids na warunkach określonych w regulaminie
…………………………………… ……………………………………
miejscowość, data podpis rodzica

3.Oświadczenie
OŚWIADCZENIE RODZICA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka w materiałach fotograficznych i filmowych na stronie internetowej,
profilu na Facebooku, wystawach oraz w innych formach promujących działalność
Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”.
…………………………………….. ………………………………………….
miejscowość, data podpis rodzica
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osób biorących udział w konkursie „Singing Kids” jest Młodzieżowy Dom
Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18 30-059 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez
nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjnej
MDK „Dom Harcerza”.
Informujemy, że:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 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 zwanego dalej RODO w związku
z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe.
2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu.
3. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych
uczestników w konkursie, na stronie internetowej MDK
4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas
określony w tych przepisach.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób
zautomatyzowany.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,

adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
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