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POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5,  tel./fax (059) 857 32-06; 

www.mdk.miastko.com.pl;  e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl 

Miastko, dnia 15.09.2020 

 

 

 

VII POMORSKI KONKURS WOKALNY 

 

„W POLSKIEJ TONACJI  

CZYLI PIEŚNI I PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ" 

 

 
 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.  

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków powiatu 

bytowskiego. 

 

2. Celem konkursu jest: 

 propagowanie twórczości Agnieszki Osieckiej, 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie im prezentacji swojego 

dorobku artystycznego, 

 promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

 rozwijanie talentów estradowych i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

3. Konkurs ma zasięg regionalny.  

4. Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową 

5. Nagraj swoje wykonanie, udostępnij na YouTube jako film NIEPUBLICZNY i prześlij nam 

link na adres e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl z dopiskiem „OSIECKA 2020”.  

Odbiór zgłoszenia zostanie z naszej strony potwierdzony.  

W razie jego braku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 607 642 826. 

 

UWAGA! Pod zamieszczonym filmem należy podać następujące informacje:  

a) imię i nazwisko wykonawcy,  

b) tytuł utworu,  

c) kompozytor,  

d) kategoria 

e) reprezentowana placówka oraz miejscowość. 

 

6. Organizacja konkursu: 

a) Kategorie: 

 soliści od 12 do 15 roku życia 

 soliści od 16 do 25 roku życia  

b) Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór z tekstem Agnieszki Osieckiej. Wykonawcy 

może towarzyszyć zespół instrumentalny, akompaniator, podkład muzyczny. Możliwe jest 

wykonanie utworu a cappella (bez towarzyszenia instrumentów). 
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c) Jury konkursowe dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru, 

 intonacja, 

 interpretacja wykonania, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 jakość nagranego filmu. 

d) Wszystkim uczestnikom konkursu prześlemy pamiątkowe dyplomy w formie elektronicznej, 

a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe (przez 

ustalony indywidualnie sposób odbioru).  

e) Obrady jury odbędą się 31.10.2020 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy 

ul. Młodzieżowej 5 w Miastku.  
f) Po przesłuchaniu wszystkich nadesłanych terminowo zgłoszeń, jury wyłoni laureatów  

i sporządzi protokół. 

g) Lista laureatów zostanie opublikowana do 2.11.2020r. na stronie http://mdk.miastko.com.pl 

oraz na profilu facebook’owym placówki.  

 

7. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczestnicy typowani przez szkoły i różnorodne 

placówki, jak też przygotowujący się we własnym zakresie. 

 

8. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszych miejsc z ostatniej edycji. 

 

9. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie 

wizerunku oraz danych osobowych należy nieprzekraczalnie dostarczyć do dnia 30.10.2020 r. 

na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Młodzieżowa 5, 77-200 Miastko lub drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.miastko.com.pl 

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą uwzględnione. 

 

10. Kontakt w sprawach konkursu: 

Justyna Depka – Prądzyńska 607 642 826 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

VII POMORSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO 

"W POLSKIEJ TONACJI  

CZYLI PIEŚNI I PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ" 
 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:  

...................................................................................................................................... 

 

2. Wiek i kategoria:  

...................................................................................................................................... 

 

3. Nazwa i adres placówki, która zgłasza uczestnika: 

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

4. Telefon kontaktowy 

……….......................................................................................................................... 

 

5. Repertuar: 

tytuł:............................................................................................................................. 

kompozytor:................................................................................................................. 

 

6. Imię i nazwisko instruktora/ nauczyciela:  

…….............................................................................................................................. 

 

 

 
         ..………………………………………………………………….. 

     czytelny podpis rodzica / opiekuna uczestnika  
     lub uczestnika pełnoletniego 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w VII Pomorskim Konkursie Wokalnym. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem VII Pomorskiego Konkursu Wokalnego, 

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3. Zezwalam nieodpłatnie i nieodwołalnie, zgodnie z europejskim rozporządzeniem   

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych     

(Dz.U. 2019 poz. 1231) na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz informacji o uczestnictwie, przebiegu, 

wynikach konkursów i przyznanych nagrodach w związku z udziałem w Konkursie wokalnym. 

Wizerunek może zostać umieszczony za pośrednictwem strony internetowej, tablic 

ogłoszeniowych placówki, gablot z wyróżnieniami i nagrodami, lokalnych mediów oraz       

w materiałach promujących Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.  

4. Zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Powiatowy Młodzieżowy 

Dom Kultury z siedzibą w Miastku (77-200), ul. Młodzieżowa 5, dalej jako PMDK. 

b) Dane osobowe Uczestnika Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane będą  

w celach organizacji i prowadzenia Konkursu wokalnego przez PMDK. 

c) Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane,  

o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 

z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 

d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

e) Podanie PMDK danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości uczestnictwa w w/w Konkursie. 

 

 
 
                                ..………………………………………………………………….. 

data, miejscowość i czytelny podpis rodzica / opiekuna 
uczestnika lub uczestnika pełnoletniego 

    

 


