
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Online

Młodych Bajanie 2020

REGULAMIN

W związku z  sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku konkurs odbędzie się

w formie  online.  W  konkursie  mogą  wziąć  udział  soliści  i  zespoły  wokalne,  którzy

amatorsko uprawiają sztukę wokalną.

Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać do Organizatora wypełnioną kartę 

zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail:p  romocja@mdkzgierz.pl    

Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. 

Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie

poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo 

(podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana 

piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament 

własny. Film musi mieć zawarte w nazwie „Młodych Bajanie 2020”.

Cele konkursu

 rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  i  kulturalnej  dzieci  i  młodzieży  poprzez

śpiew;

 integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości;

 wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form 

interpretacji i prezentacji utworów muzycznych.

mailto:dkus@dkleczyca.pl


Kategorie

Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:

 uczestnicy w wieku 6 – 10 lat

 uczestnicy w wieku 11 -15 lat

 uczestnicy w wieku 16-24 lata

Uczestnicy będą także oceniani w podziale na solistów i zespoły wokalne.

O przydziale  grupy wokalnej  do danej  kategorii  decyduje  wiek większości  członków

zespołu. Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z

przygotowanym podkładem muzycznym lub akompaniamentem. 

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH

PLAYBACKÓW.

Repertuar  dowolny,  mogą  to  być  znane  przeboje,  jak  również  piosenki  nowe,

niepublikowane oraz własna twórczość. 

Kartę  zgłoszenia  wraz  z  materiałem  wideo  należy  przesłać  na  adres  e-mailowy

p  romocja@mdkzgierz.pl    do dnia 15 grudnia 2020 r.

Jury :

W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:

 indywidualnej interpretacji piosenki;

 muzykalności i intonacji;

 dykcji;

 możliwości wokalnych wykonawców;

 ogólnego wrażenia artystycznego.

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Bardzo prosimy, aby nie

powtarzać repertuaru z poprzednich lat. Może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

mailto:dkus@dkleczyca.pl


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2020 r.

Wyniki  konkursu  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej  www.mdkzgierz.pl

oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.

UWAGA!!!

Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć:
- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 - soliści/, załącznik nr 2 - zespoły);
-  podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 - 
uczestnik niepełnoletni, załącznik nr 4 – uczestnik pełnoletni).
W przypadku niepełnoletnich uczestników podpisy składają 
rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku zgłoszenia zespołu, zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych każdego z osobna  uczestnika niepełnoletniego 
podpisuje jego rodzic/opiekun prawny. W przypadku uczestnika pełnoletniego 
każdy uczestnik pełnoletni.

Nagrody:

Organizatorzy  przewidują  nagrody  i  dyplomy  w  poszczególnych  kategoriach

wiekowych.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury 

w Zgierzu telefonicznie pod numerem 42 719 08 52 lub mailowo pod adresem: 

mdkzgierz@mdkzgierz.pl. Informacji udzielą Dariusz Sujecki oraz Maciej Rubacha.



Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie” 2020 

Karta zgłoszenia – soliści (załącznik nr 1)

1. Imię i nazwisko uczestnika

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

2. Nazwa placówki delegującej

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

3. Kategoria wiekowa (rocznik)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tytuł utworu

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

5. Autor tekstu, kompozytor

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

6. Dokładny adres uczestnika lub placówki zgłaszającej z kodem pocztowym*

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

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

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

7.Telefon* …………………………………………………………. Mail*...............................………………………......

…………………………………………………data

……………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis rodzica uczestnika konkursu niepełnoletniego, 



lub podpis uczestnika pełnoletniego

*(autora, rodzica/opiekuna lub placówki rekomendującej pracę)

Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie” 2020 

Karta zgłoszenia – zespół (załącznik nr 2)

1. Nazwa zespołu

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

2. Członkowie zespołu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Nazwa placówki delegującej

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

4. Kategoria wiekowa (rocznik)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tytuł utworu

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

6. Autor tekstu, kompozytor

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



7. Dokładny adres placówki zgłaszającej z kodem pocztowym*

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

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

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

8.Telefon* …………………………………………………………. Mail*...............................………………………......

…………………………………………………………data

……………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis rodzica uczestnika konkursu niepełnoletniego, 

lub podpis uczestnika pełnoletniego lub opiekuna zespołu

*(autora, rodzica/opiekuna lub placówki rekomendującej)



Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych
niepełnoletniego uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego

„Młodych Bajanie” 2020
(załącznik nr 3)

DANE UCZESTNIKA

         Imię                   Drugie imię               Nazwisko

Data urodzenia              Kategoria

- -
Rok          miesiąc   dzień
Dane kontaktowe
Ulica    nr domu     nr lokalu

Kod          Miejscowość      Telefon kontaktowy

-

e-mail 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na:

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych

mojego dziecka, w tym wizerunku w celu udostępnienia go na stronie internetowej
MDK w Zgierzu.

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych

mojego  dziecka,  w  tym  wizerunku  w  celu  udostępnienia  go  w  kanałach
społecznościach (Facebook i Instagram) prowadzonych przez MDK w Zgierzu.

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych

mojego dziecka, w tym wizerunku w celach marketingowych.

W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych

identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania na stronach internetowych lokalnych
instytucji (np. Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Urząd Miasta Zgierza, inne instytucje



kultury, instytucje edukacyjne) lub organizacji  społecznych zajmujących się kulturą
lub edukacją – celem upowszechniania kultury.

Oświadczenia:

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w
deklaracji są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie
nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy uczestników).

Podpis rodzica/opiekuna prawnego...............................................
Miejscowość i data ..........................................................

KLAUZULA INFROMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ZGIERZU 
1) Administratorem danych osobowych dziecka i opiekunów prawnych jest  Młodzieżowy Dom Kultury w

Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084, REGON: 004335690, 
2) W Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu powołano Inspektora Danych Osobowych w osobie Roberta

Podgórskeigo, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: io-
d@mdkzgierz.pl

3) Dane osobowe dziecka i  jego opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:
a. Art. 6 ust. 1) lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe(Dz. U. 2018  poz. 996) oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457);

b. Art. 6 ust. 1) lit a) RODO, tj. w przypadku wyrażenia zgody w celu wykorzystania wizerunku dziecka na
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz portalach społecznościowych;

c. Art. 6 ust. 1 lit d) RODO , tj. w celu ochrony żywotnych interesów dziecka – w odniesieniu do danych
dotyczących informacji na temat stanu zdrowia dziecka;

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w ustawach i aktach wykonawczych doty-
czących Młodzieżowego Domu Kultury, m.in:

a. Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej;
b. Kuratorium Oświaty właściwe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu;
c. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
d. Organ prowadzący – tj. Powiat Zgierski;
e. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca
1983 r., o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217), a w przypadku danych
osobowych przekazanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Masz prawo do żądania dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich sprosto-
wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenie-
sienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb uczestnictwa dziecka w kon-
kursie organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.



Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika
pełnoletniego

Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Młodych Bajanie” 2020
(załącznik nr 4)

DANE UCZESTNIKA

         Imię                   Drugie imię               Nazwisko

Data urodzenia              Kategoria

- -
Rok          miesiąc   dzień
Dane kontaktowe
Ulica    nr domu     nr lokalu

Kod          Miejscowość      Telefon kontaktowy

-

e-mail 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na:

przetwarzanie  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Zgierzu  moich  danych

osobowych, w tym wizerunku w celu udostępnienia go na stronie internetowej MDK 
w Zgierzu.

przetwarzanie  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Zgierzu  moich  danych

osobowych, w tym wizerunku w celu udostępnienia go w kanałach społecznościach
(Facebook i Instagram) prowadzonych przez MDK w Zgierzu.

przetwarzanie  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Zgierzu  moich  danych

osobowych , w tym wizerunku w celach marketingowych.

W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych

identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania na stronach internetowych lokalnych
instytucji (np. Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Urząd Miasta Zgierza, inne instytucje



kultury, instytucje edukacyjne) lub organizacji  społecznych zajmujących się kulturą
lub edukacją – celem upowszechniania kultury.

Oświadczenia:

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
w deklaracji są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie
nieprawdziwych  danych  może  spowodować  skreślenie  uczestnika  z  listy
uczestników).

Podpis.............................................................................
Miejscowość i data ..........................................................

KLAUZULA INFROMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ZGIERZU 
1) Administratorem danych osobowych jest  Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-

100 Zgierz, NIP: 7321199084, REGON: 004335690, 
2) W Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu powołano Inspektora Danych Osobowych w osobie Roberta

Podgórskeigo, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: io-
d@mdkzgierz.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a. Art. 6 ust. 1) lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe(Dz. U. 2018  poz. 996) oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457);

b. Art. 6 ust. 1) lit a) RODO, tj. w przypadku wyrażenia zgody w celu wykorzystania wizerunku na stronie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz portalach społecznościowych;

c. Art. 6 ust. 1 lit d) RODO , tj. w celu ochrony żywotnych interesów uczestnika – w odniesieniu do danych
dotyczących informacji na temat stanu zdrowia uczestnika;

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w ustawach i aktach wykonawczych doty-
czących Młodzieżowego Domu Kultury, m.in:

a. Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej;
b. Kuratorium Oświaty właściwe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu;
c. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
d. Organ prowadzący – tj. Powiat Zgierski;
e. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca
1983 r., o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217), a w przypadku danych
osobowych przekazanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Masz prawo do żądania dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich sprosto-
wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenie-
sienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w konkursie
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.
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