VIII ZADUSZKI ARTYSTYCZNE
„PIOSENKI NIEZAPOMNIANEJ”
Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2019 roku

Karta zgłoszenia
1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (podać ilość osób !!!).
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Nazwa, adres placówki delegującej.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Tytuł utworów.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Osoby biorące udział w konkursie, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. i potwierdzają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dot.
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)
administratorem
danych
osobowych
jest
MŁODZIEŻOWY
DOM
KULTURY
nr
2
ul. Leszczyńskiego 42, 85- 137 Bydgoszcz,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Mirosława Zbielska iod@um.bydgoszcz.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa dziecka w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty będące partnerami przedsięwzięcia,
5) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do ustania czasu archiwizacji dokumentów związanych z organizacją
konkursu,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w/w Konkursie.
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§ 4.

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
zaprasza do udziału
w VIII Zaduszkach Artystycznych
„Piosenki Niezapomnianej”

W

VIII

Zaduszkach

Artystycznych

„Piosenki

niezapomnianej” mogą wziąć udział soliści i zespoły
wokalne oraz wokalno-instrumentalne, w kategorii wiekowej: od 6 lat (bez ograniczenia wieku).

§ 5.
§ 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Celem Zaduszek Artystycznych jest upowszechnianie
dorobku artystycznego zmarłych, polskich wokalistów.
Konkurs

jest

formą

hołdu

składanego

W repertuarze mogą znaleźć się piosenki:

artystom.

Anny Jantar,

Krzysztofa Klenczona, Anny German, Czesława Niemena,
Danuty

Rinn,

Marka

Grechuty,

Jacka

Lecha,

Do Konkursu należy zgłosić jedną piosenkę polskiego
artysty (obowiązkowa). Można zgłosić drugą piosenkę artystów

zagranicznych,

np..:

M.Jacksona,

F.Mercurego, W.Houston i innych.

§ 6.

Jacka

KRYTERIA OCENY

Skubikowskiego, Andrzeja Nalepy, Miry Kubasińskiej, Łucji
Prus, Grzegorza Ciechowskiego, Katarzyny Sobczyk, Ireny

E.Presleya,

Kryteria oceny jury:

Jarockiej, Kory Jackowskiej, Zbigniewa Wodeckiego, ale

1. Dobór repertuaru.

również z lat dawnych: Mieczysława Fogga i wiele innych z

2. Interpretacja.

lat 20, 30 itd..

3. Ogólne wrażenie artystyczne.

§ 2.
ORGANIZATOR:

§ 7.

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42
85 - 137 Bydgoszcz
e-mail : mdk2jordan@poczta.onet.pl

UWAGI KOŃCOWE

§ 3.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać do dnia
10

listopada

2019

r.

na

niu zgłoszeń udziału.

e-mail:

mdk2jordan@poczta.onet.pl lub arleta-murawska@wp.pl
ewentualnie sms-em na numer telefonu 506 099 747
Szczegółowych informacji udziela organizator:

Konkurs odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 roku.
O miejscu i godzinie konkursu powiadomimy po zebra

adres

mgr Arleta Murawska
tel. 506 099 747

