Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Kolbudy 2020/2021

Konkurs kolęd
2020

Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do uczestnictwa w konkursie.
Celem konkursu jest podtrzymanie w młodym pokoleniu
tradycji śpiewania kolęd, poszerzanie wiedzy na temat tradycji
świąt Bożego Narodzenia oraz promocja młodych wokalistów.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Kolbudy 2020/2021

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizator: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach.
2. Zasięg konkursu: Konkurs kolęd skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej w Gminie Kolbudy.
3. Kategorie: I kategoria: do 6 lat, II kategoria: 7- 9 lat, III kategoria: 10 – 13 lat, IV kategoria: 14 – 16 lat, V
kategoria: 17 – 23 lat. O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia.
4. W związku z obostrzeniami panującymi w Polsce ze względu na Covid-19 konkurs odbędzie się w
odsłonie wirtualnej.
* 10.12-10.01 - Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z nagraniem kolęd;
* 11.01-23.01 - Przesłuchania nadesłanych nagrań,
Ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych nagrań odbędzie się 25.01.2021 r. na Facebooku NSM
w Kolbudach o godz. 17.00
Nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane pocztą.
5. Zgłoszenia wraz z nagraniami należy wysłać na adres email: ssm.kolbudy@wp.pl
6. Na nagraniach uczestnicy prezentują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce świątecznej w
dowolnym języku z towarzyszeniem akompaniamentu, półplaybacku lub a cappella ( solo).
7. Prezentacje uczestników oceni jury złożone z muzyków, wokalistów oraz nauczycieli śpiewu.
Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: warsztat wokalny, interpretacja utworu, wyraz
artystyczny, dobór repertuaru oraz aranżacja.
8. Występy poszczególnych wykonawców oceniane będą według skali od 0 do 25 punktów. Punktacja
końcowa będzie podana do wiadomości uczestników (na życzenie).
9. Jury przyznaje miejsca od I do III, ewentualnie wyróżnienia i nagrody specjalne, a także nagrodę główną
GRAND PRIX konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
10. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane w dniu 25.01.2020 na Facebooku NSM w Kolbudach.1
11. Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego
podczas konkursu (do wykorzystania - telewizja, radio, Internet, prasa).
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i terminarzu poszczególnych punktów
imprezy.

Z muzycznymi pozdrowieniami – organizatorzy
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https://www.facebook.com/Niepubliczna-Szkoła-Muzyczna-I-Stopnia-w- 1 Kolbudach-470680703271760
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KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS KOLĘD
1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Tytuł utworu
4. Imię i nazwisko rodzica oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję go. Zgodnie z art. 6 ust 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ja niżej
podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
małoletniego uczestnika konkursu kolęd NSM w Kolbudach. Oświadczam, iż podanie przeze mnie
danych jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa
sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest NSM w Kolbudach.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania,
kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich
dalszego przetwarzania. - Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych
narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia. - Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej
wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na
podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi
Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28
Rozporządzenia UE.

Podpis uczestnika
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Podpis rodzica
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