
 

 

 

Regulamin I Powiatowego Przeglądu Kolęd. Pastorałek i Piosenek Świątecznych Online 

 

„NA ŚWIĄTECZNĄ NUTĘ” 
 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 
 

Cele konkursu: 

 Angażowanie dzieci do rozwijania zdolności wokalnych; 

 Zachęcanie do śpiewania polskich kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych; 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki; 

 Rozwijanie zdolności muzycznych. 
 

Zasady konkursu: 

 Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat z Powiatu Lidzbarskiego. 

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do nagrania dwóch zwrotek wybranej przez siebie 

kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej (dopuszcza się nagranie jednej zwrotki                       

w przypadku , kiedy plik będzie za duży do przesłania). 

 Nagrania oraz dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu do kontaktu należy przesłać 

do 13 grudnia  2020r. na adres: mdklidzbarkwarm@tlen.pl. Do nagrania obowiązkowo 

należy dołączyć zdjęcie lub skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA i ZGODY RODO, 

które będą do pobrania na naszej stronie internetowej www.mdklw.pl w zakładce „konkursy”. 

UWAGA: ZGODA RODO nie jest wymagana od tegorocznych uczestników wszystkich 

pracowni MDK. 

 Profesjonalne Jury oceni nadesłane nagrania, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, 

umiejętności wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Nagrania oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe: 

kl. I-III,  kl. IV-VI,  kl. VII-VIII, szkoły średnie. 

 W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dyplomy za I, II i III miejsce.  

 Wyniki przeglądu oraz nagrania laureatów (online) zostaną opublikowane na stronie 

Facebook MDK 18 i 19 grudnia 2020r. O sposobie odbioru dyplomów Laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

 Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto            

w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ks.J. Poniatowskiego 3. Dane osobowe będą przetwarzane       

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników 

Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem tych, które na 

podstawie umowy prowadzą działania marketingowe i reklamowe na rzecz organizatora. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału                    

w konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.                                                                                                                              

            

          ZAPRASZAMY 
Pytania w sprawie konkursu pod numerem telefonu 505 183 799 

e-mail mdklidzbarkwarm@tlen.pl 

 

 

http://www.mdklw.pl/

