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REGULAMIN  

IV EDYCJI KONKURSU  

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  

„TRELE-MORELE”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach. 

 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie dorobku polskich twórców dziecięcych 

piosenek, rozwijanie umiejętności wokalnych przedszkolaków, wspieranie 

rozwoju osobowości dziecka, poprzez stworzenie możliwości prezentacji  na 

scenie. 

 

3. Termin konkursu:  18.06.2018 r. godz. 10:00. 

 

4. Miejsce konkursu:  

sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

w Dziale „Zawodzie”, Katowice ul. Marcinkowskiego 13a. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych przedszkoli miasta Katowice. 

 

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści. 

 

7. Uczestników do konkursu zgłaszają przedszkola. 

 

8. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 osób. 

 

9.  Prezentacje  uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez  

organizatora.  

 

10. Werdykt jury jest ostateczny.  

 

11. Jury ogłosi wynik konkursu w dniu prezentacji, po naradzie. 

 

12.  Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników konkursu.  

 

13. Organizator  zapewnia  scenę  o  wymiarach  10 m x 4 m, pianino, możliwość 

odtworzenia  płyty  CD  oraz  podłączenia  nośnika  USB.  

 

14. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej przez przedszkole 

karty   zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu. 
 

 

http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/
mailto:sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl


Znak sprawy: DZ.4001.17.2018.KG 
 

 

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
www.mdkbogucice-zawodzie.pl 

sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl 
 

Dział „Bogucice”: Katowice 40-213, ul. Markiefki 44a, tel. (32) 203-05-17, fax: (32) 203-55-24, e-mail: Bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl 

Dział „Zawodzie”: Katowice 40- 233, ul. Marcinkowskiego 13, tel./fax:(32)255-32-44, e-mail: Zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl 

Regon: 271147300, NIP: 954-00-01-344, Bank Śląski SA w Katowicach VII O/Katowice 08 1050 1214 1000 0007 0001 4335 

 

 

 

 

15. Karty zgłoszeń powinny być wypełnione czytelnie i wyraźnie – powinny 

również zawierać wszystkie wymagane dane oraz wyraźne pieczęcie 

placówki,  podpis i pieczęć dyrektora placówki zgłaszającej uczestników.  

 

16. Karty zgłoszeń należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do 

dn. 11.06.2018 r. na adres:  

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”,  

Dział „Zawodzie” 

ul. Marcinkowskiego 13a ,  40-233 Katowice                                                                                                             

z dopiskiem: „TRELE-MORELE”. 

Karta zgłoszenia dostępna jest także na stronie internetowej:                                                                                                                       

www.mdkbogucice-zawodzie.pl - można przesłać skan wypełnionej 

i podpisanej karty z pieczęcią przedszkola e-mailem na adres:                                                                                                                                            

zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl                                                                                                                

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej niezbędne jest także 

dostarczenie oryginału karty zgłoszenia najpóźniej w dniu konkursu. 

 

17. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

• administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” z siedzibą: ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice, 

• jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu bieżącej 

realizacji IV edycji Piosenki Przedszkolnej pn. „Trele Morele”, w której 

uczestniczy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 

• podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w II edycji Piosenki Przedszkolnej 

pn. „Trele Morele”, 

• ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

 

18. Podczas konkursu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa i filmowa 

w celu wykorzystania jej do promocji wydarzenia oraz działalności MDK. 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak 

również w przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie” akcjach 

i materiałach promocyjnych i/lub reklamach wyłącznie na potrzeby 

promocji działalności MDK „Bogucice-Zawodzie”, zgodnie z ustawą  

z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wizerunek uczestnika może być wykorzystany 

wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,  
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w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie  

internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, wykorzystane 

w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach. 

Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez 

ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów 

niekomercyjnych, służących promocji IV edycji Piosenki Przedszkolnej 

pn. „Trele Morele” oraz Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

w Katowicach. 

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

W przypadku dużego zainteresowania przedsięwzięciem organizator 

zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości grup biorących udział w konkursie. 

 

20. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii 

regulaminowych udziela biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 
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KARTA ZGŁOSZENIA  

DO IV EDYCJI KONKURSU   

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  „TRELE-MORELE” 
 

Placówka Zgłaszająca 

(nazwa, adres, telefon, 

adres e-mail, fax) 

Ilość osób 

biorących udział 

w konkursie 

Osoba 

odpowiedzialna 

/opiekun grupy 

Podpis  i pieczęć 

dyrektora placówki 

    

 

 

DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

Lp. Imię i nazwisko Wiek 

1.  
                   

      ……………………………………………..                   .        

………… 

2.  
                    

 

 

3.  
 

 

 

4.  
 

 

 

5.  
 

 

 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU ZAPOZNAŁEM SIĘ I PRZYJĄŁEM DO REALIZACJI REGULAMIN  

IV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ PN. „TRELE MORELE. 

 

 

                                                                                                                                                                     

............................................. 

         podpis opiekuna grupy 
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