XIV WOJEWÓDZKI KONKURS KOLĘD,
PASTORAŁEK I PIEŚNI ZIMOWYCH
„ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI”
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
w Pyskowicach
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,
44-120 Pyskowice, tel. 32 233 25 34
Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
- rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek zimowych;
- rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży;
- umożliwienie pracy zdalnej bez konieczności wychodzenia z domu w okresie pandemii
- umożliwienie wykorzystania własnej pomysłowości i wyrazu artystycznego we własnych nagraniach
w formie zdalnej.
Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział soliści za wyjątkiem przedszkoli;
2. Uczestnicy wykonują dowolnie wybrany jeden utwór z akompaniamentem lub pół playbackiem;
(nie dopuszcza się wykonań a’capella)
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w 5 kategoriach wiekowych:
a) 4 - 6 lat (możliwość udziału grup z zastrzeżeniem że jeden uczestnik może wystąpić tylko
solo lub tylko w grupie)

b) 7 - 9 lat
c) 10 - 13 lat
d) 14 - 16 lat
e) pow. 17 lat
Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, tabletu,
komputera, aparatu fotograficznego, itp.) swojego wykonania, jednej wybranej kolędy lub
pastorałki (max 2 zwrotki i refren) i przesłanie nagrania (w postaci pliku
w
załączniku)
na
adres:
konkurs@mokis.pyskowice.pl
do
dnia
15 grudnia 2020 r. do godz. 12.00
2. Preferowane są pliki wideo przedstawiające śpiewającą osobę.
3. Uczestnicy konkursu przesyłają mailowo formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 3.
W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia
rodzic/opiekun.
Wszystkie karty zgłoszone po terminie nie będą kwalifikowane.
Ocena i nagrody:
1. Jury oceniać będzie - według ogólnie przyjętych zasad:
- umiejętności wokalne uczestnika;
- dobór repertuaru do wieku;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
- intonacja, brzmienie i technika wokalna;
- pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny.
2. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii
wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać
dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom Konkursu oraz GRAND PRIX dla najlepszego
uczestnika.

3. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020 r.
4. O terminie i sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie
lub e-mailem.
Dane osobowe:
1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną
i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów,
opublikowania danych zwycięzców, przyznania oraz wydania nagród.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
w Pyskowicach, reprezentowany przez Dyrektora. Dane osobowe uczestników są przetwarzane
na podstawie art. 13 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 dalej „RODO”, oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).
3. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych
osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania Organizatora są
niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału
w Konkursie.
Inne postanowienia:
1. Decyzja przyznania nagród przez jury jest ostateczna.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
4. Regulamin znajduje się na stronie www.mokis.pyskowice.pl.
5. Lista
laureatów
konkursu
zostanie
opublikowana
na
stronie
Organizatora
www.mokis.pyskowice.pl nie później niż 21.12.2020 r.
6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:
• Oświadczenie uczestnika Konkursie Kolęd Pastorałek i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy
kolędę Jezusowi” (załącznik nr 1).
• Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu Kolęd
Pastorałek i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” (załącznik nr 2).
• Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Kolęd Pastorałek i Pieśni Zimowych.
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” (załącznik nr 3).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@mokis.pyskowice.pl
lub telefonicznie do koordynatora konkursu: Agata Sitarek tel. 785 017 000

