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REGULAMIN  
Szkolnego Konkursu Piosenki Krzysztofa Klenczona 

 
§ 1 

ORGANIZATORZY 
 
1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Krzysztofa Klenczona (zwanego dalej „Konkursem”) 

jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej 
„Organizatorem”) 

2. Wszelkie informacje nt. Konkursu dostępne są na stronie organizatora  
www.mdk.miastoszczytno.pl , pod nr. telefonu 89 676 09 00 lub pod adresem e-mail: 
konkurs@mdk.szczytno.pl   

 
§ 2 

CELE KONKURSU 
 

a) rozbudzanie twórczości muzycznej dzieci i młodzieży; 
b) kształtowanie zainteresowań muzycznych; 
c) przybliżenie sylwetki i twórczości Krzysztofa Klenczona; 
d) promocja i wspieranie osób utalentowanych wokalnie; 

  
§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 
 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;  
2. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym - uczniowie szkół 

podstawowych  i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu szczycieńskiego; 
3. W Konkursie mogą wziąć udział  solistki i soliści oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 

(DO 5 OSÓB); 
4. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę opiekuna prawnego, której treść została 

zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej; 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony wg następujących kategorii wiekowych: 

a. Kategoria I -  uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych 
b. Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych 
c.    Kategoria III – szkoły ponadpodstawowe 
 

§ 4 
PREZENTACJA KONKURSOWA 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja dowolnego utworu z repertuaru Krzysztofa Klenczona; 
2. Piosenka może być wykonana a'capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem 

instrumentów;  
3. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut; 
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§ 5 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 

załącznik  do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w 
przedmiotowym regulaminie;  

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica  
lub opiekuna prawnego;   

3. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć odpowiednio podpisany plik muzyczny z 
podkładem utworu konkursowego lub wypełnić pole dotyczące wymagań technicznych; 

4. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz nagranie podkładu należy dostarczyć drogą 
mailową w terminie do dnia  15 czerwca 2021r. (liczy się data wpływu) na adres:  
konkurs@mdk.szczytno.pl z tytułem: „Szkolny Konkurs Piosenki Krzysztofa Klenczona” lub 
osobiście na adres: 

Miejski Dom Kultury w Szczytnie 
Ul. Polska 12 

12-100 Szczytno 
 

5. Nazwy wszystkich przesyłanych plików powinny zawierać KATEGORIĘ, PIERWSZĄ LITERĘ IMIENIA, 
NAZWISKO I TYTUŁ PIOSENKI, np. KAT I J. Kowalski - Wróćmy na jeziora.mp3 

6. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w 
Szczytnie pod adresem www.mdk.miastoszczytno.pl. 

7. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego z załącznikami jest równoznaczne z:  
a.  akceptacją niniejszego regulaminu;  
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).c.  
c. udzieleniem Organizatorowi zezwolenia  na wykorzystanie wizerunku uczestników w postaci 
transmisji oraz rejestracji filmowej i zdjęciowej przesłuchań konkursowych oraz publikacji 
powstałych zdjęć lub nagrań filmowych w celach promocyjnych na stronach internetowych i 
profilach społecznościowych jednostek samorządu Miasta Szczytno.  

 
§ 6 

ZASADY KONKURSU 
 
1. Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo;  
2. Przesłuchania uczestników odbędą się w dniu  18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na Sali 

widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie; 
3. Prezentacje odbywać się będą z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. Porządek 

występów w danej kategorii zostanie podany na stronie MDK co najmniej 1 dzień przed 
przesłuchaniami;   

4. Uczestnik przesłuchania prezentuje 1 piosenkę z repertuaru Krzysztofa Klenczona; 
5. Podmioty wykorzystujące instrumenty powinny się zgłosić do obsługi technicznej w przerwie 

przed kategorią, w której biorą udział;   
6. Podkład muzyczny  musi zostać dostarczony razem z kartą zgłoszenia do 15 czerwca; 
7. Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego; 
8. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni laureatów Konkursu; 
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§ 7 

KRYTERIA OCENY I NAGRODY 
 
1. Kryteria oceny prezentacji konkursowych:  

a.   technika wykonawcza (intonacja, rytm, czytelność i  jasność wykonania); 
c. interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, oddanie charakteru utworu, 

aranżacja); 
d. umiejętności wokalne (stopień trudności wybranego utworu, dostosowanie piosenki do wieku 

i możliwości wykonawców); 
e. całościowe wrażenie artystyczne  

2. Uczestników oceniać będzie 3 – osobowe Jury powołane przez Organizatora; 

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa; 

4. Każdy laureat otrzyma nagrodę oraz dodatkowy dyplom za zajęcie miejsca na podium; 

5. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu przesłuchań; 

6. Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii; 

7. Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców; 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu; 

9. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie; 

 

 
 § 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zapewnia  nagłaśniający sprzęt sceniczny, mikrofony, możliwość odtworzenia 
podkładów oraz oświetlenie;   

2. Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych dla uczestników z wyjątkiem pianina; 
3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników oraz ich rodzin;  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu;  
5. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wniesieniu skargi na piśmie na adres 

sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl  
6. Uczestnik zgłaszający się do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;  
7. Zgłoszenia niepełne lub niespełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje 

w sprawie Konkursu można uzyskać za pośrednictwem skrzynki pocztowej: 
konkurs@mdk.miastoszczytno.pl  

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik;  
9. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator;  
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§ 9 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

- Administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w siedzibie Organizatora jest: dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno – Andrzej Materna 
- Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na 
mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: 
iod@mdk.miastoszczytno.pl;  
-  Dane osobowe przetwarzane będą:  

a. W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie 
wręczenia nagród i upublicznienia wyników konkursu oraz prac konkursowych wraz z danymi autorów 
prac, na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
b. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO).  
c. W celu promocji i propagowania kultury poprzez upublicznianie prac Konkursowych na podstawie 
interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

- Dane osobowe Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda mogą być także przetwarzane na 
potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród są przetwarzane na podstawie przepisów 
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu.  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie.  

- Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem udziału 
w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa z przepadkiem nagrody.  

- Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą 
wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną zarchiwizowane na zasadach 
określonych w instrukcji kancelaryjnej.  

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami 
prawa przetwarzanie danych osobowych.  

- Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach 
internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora.  

 
W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie Organizatora na 
Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 
Dublin 2 Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające 
zgodność przetwarzania przez nich danych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  

 
 

 
 
 


