
I Katowicki Przedszkolny Konkurs Wokalny 

„Nutki Na Wodzie” 

 

REGULAMIN 

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

2. Celem konkursu jest rozwijanie, prezentowanie i nagradzanie talentów wokalnych wśród 

najmłodszych dzieci. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe w Katowicach. 

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: grupa młodsza: 3 – 4 latki, grupa starsza: 5 – 6 latki. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 kwietnia Karty Uczestnika (załącznik 

nr 1 wypełniony drukowanymi literami), podpisane oświadczenie (załącznik nr 2) oraz nagraną 

jedną dowolną polską piosenkę. Nagrania należy dokonać w formacie mp4, smartfonem lub 

innym dowolnym urządzeniem rejestrującym pliki video. Jakość nagrania musi pozwolić jurorom 

na właściwą ocenę wykonania. Pliki prosimy opisać imieniem i nazwiskiem wykonawcy. 

Nagranie oraz wypełnione załączniki należy przesłać, wykorzystując np. serwis wetransfer.com 

czy Dysk Google, na adres: nutkinawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl. Nagrania powinny 

zawierać podkład muzyczny, jednak nie jest on niezbędny do kwalifikacji. Do konkursu 

dopuszczane będą również wykonania a capella (bez towarzyszenia instrumentu). 

6. Uczestników do udziału w konkursie mogą zgłaszać rodzice, prawni opiekunowie oraz placówki 

przedszkolne, domy kultury i inne placówki użyteczności publicznej. 

7. Zgłoszonych uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora, któremu 

przewodniczyć będzie wokalistka i pedagog, założycielka i opiekunka „Studium Wokalnego  

Na Wodzie” działającego w MDK „Bogucice-Zawodzie” – Katarzyna Gojny. 

8. Jury będzie oceniać:  predyspozycje i umiejętności wokalne uczestników, dobór i interpretację 

utworu, ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia o godzinie 14:00 na stronie internetowej 

www.mdkbogucice-zawodzie.pl oraz na fanepage’u organizatora na portalu społecznościowym 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie 

10. Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody rzeczowe, po które należy zgłosić się do 

28 maja 2021 roku do Działu „Zawodzie” na ul. Marcinkowskiego 13a w Katowicach (w godz.  

8.00 – 20.00). Dodatkowym wyróżnieniem dla wybranych uczestników konkursu będą bezpłatne 

konsultacje wokalne w ramach „Studium Wokalnego Na Wodzie”. 

11. Zgodnie z załącznikiem nr 1 przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie nadesłanego nagrania. 

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz kwestii regulaminowych udzielają pracownicy  

biura Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach,  

tel.:  32 25532 44. 
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 Załącznik nr 1 

                   do Regulaminu  
 I Katowickiego  Przedszkolnego Konkursu Wokalnego 

                                                                                                                                                                       „Nutki Na Wodzie” 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

     (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………. 

 

Pełna data urodzenia: …………………………………………………………………………... 

 

Adres domowy: ………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………… 

 

Telefon rodzica/opiekuna:………………………………………………………………………. 

 

E-mail rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………. 

 

Tytuł piosenki: ………………………………………………………………………………….. 

 

Autor muzyki: ………………………………………………………………………………….. 

 

Autor tekstu: ……………………………………………………………………………………. 

 

Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia przez przedszkole/placówkę: 

 

Adres przedszkola/placówki: ………………………………………………………………… 

 

Telefon do przedszkola: ………………………………………………………………………. 

 

E-mail do przedszkola: ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………. 

       data i podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 



 
   Załącznik nr 2 

                   do Regulaminu  
 I Katowickiego  Przedszkolnego Konkursu Wokalnego     

„Nutki Na Wodzie” 

 

           KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, Organizator konkursu przekazuje następujące 

informacje: 

• Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” 

w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344, 

• Przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

1. Uczestniczenie w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. Prowadzenie działalności marketingowej polegającej promocji Organizatora, organizowanego 

konkursu poprzez udostępnienie danych zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 

1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora); 

3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest 

dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw); 

• Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą być przekazywane:  

1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Organizatora; 

2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora; 

3. Kontrahentom Organizatora; 

• Podanie przez osoby biorące udział w konkursie danych takich jak imię i nazwisko, pseudonim, data 

urodzenia, adres do korespondencji, nr telefonu, adres mailowy, nazwa szkoły i jej adres, klasa i imię 

i nazwisko nauczyciela/opiekuna są obowiązkowe – bez tych danych nie jest możliwe przystąpienie do 

konkursu. Złożenie oświadczenia o prawie do bycia zapomnianym co do danych obowiązkowych 

równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od konkursu.   

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi 

i w stosunku do niego zgodnie z przepisami prawa. Po upływie wskazanego terminu dane osób 

biorących udział w konkursie będą usuwane.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.  

• Skorzystanie przez osoby biorące udział w konkursie z jednego z praw wskazanych w pkt. 7 niniejszego 

ustępu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres 

Organizatora bądź drogą mailową na adres: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

• U Organizatora działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

 

…………………………….. 

    Imię i nazwisko 

 

                 

………………………………………………………………………………… 

      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 


