XV 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 dzieciach i młodzieży chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek
zimowych;
- rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży;
Termin imprezy:
przesłuchania konkursowe – 30 listopada od godziny 9.00 (sala widowiskowa MOKiS)
koncert laureatów – 04 grudnia o godz. 16.00 plac przy parafii św. Mikołaja
Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły do 10 os.;
2. Uczestnicy wykonują dowolnie wybrany jeden utwór z akompaniamentem lub pół playbackiem;
(nie dopuszcza się wykonań a’capella)
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach:
a) solo/duet ( 1 uczestnik nie może występować zarówno w solo jak i w duecie)
b) zespoły
oraz w 4 kategoriach wiekowych:
a) 4 - 6 lat
b) 7 - 9 lat
c) 10 - 13 lat
d) 14 - 16 lat
PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ MAX 5 PREZENTACJI

Zasady i warunki uczestnictwa:
wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 12.00
na adres:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44 – 120 Pyskowice,
drogą mailową – konkurs@mokis.pyskowice.pl
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MOKiS.
Wszystkie karty zgłoszone po terminie nie będą kwalifikowane.
Każdą prezentację zgłaszamy na osobnym zgłoszeniu!!!
W koncercie galowym występują laureaci miejsc I – III we wszystkich kategoriach wiekowych oraz
osoby zaproszone przez Jury. Ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas koncertu laureatów w dniu 04 grudnia 2021 r.
Udział w koncercie laureatów jest obowiązkowy.
Ocena i nagrody:
1. Jury oceniać będzie według ogólnie przyjętych zasad:
- umiejętności wokalne uczestnika;
- dobór repertuaru do wieku;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców;

- intonację, brzmienie i technikę wokalną;
- pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny;
- na ostateczną ocenę mogą mieć również wpływ wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą
występ solisty, duetu, zespołu.
2. Organizator przewiduje statuetki i dyplom 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.
Dane osobowe:
1. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi 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 osób zaproszonych do gali konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora
www.mokis.pyskowice.pl nie później niż 01.12.2021 r. do godz. 14.00
6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:
• Karta zgłoszenia uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
• Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu(załącznik nr 2) – dotyczy
SOLO/DUETY.
• Oświadczenie opiekuna zespołu (załącznik nr 3) – dotyczy ZESPOŁÓW
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@mokis.pyskowice.pl
lub telefonicznie do koordynatora konkursu: Agata Sitarek tel. 785 017 000

