
REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO „MŁODYCH BAJANIE” 2021

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: promocja@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, stosowanie różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze 
słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. Film musi mieć zawarte w 
nazwie „Młodych Bajanie 2021”.                                                                                                 
Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego 
Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz 
Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.

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.

Kategorie
Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:
6 - 10 lat
11 - 15 lat
16 - 24 lata
Uczestnicy oceniani będą z uwzględnieniem  podziału na solistów i zespoły wokalne.
O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości 
członków zespołu. Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną 
piosenkę z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.

Dopuszczalny jest 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 
promocja@mdkzgierz.pl do dnia 23 grudnia 2021 r.

Jury 
W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:
- indywidualnej interpretacji piosenki,
- muzykalności i intonacji,
- dykcji,
- możliwości wokalnych solisty,
- ogólnego wrażenia artystycznego

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Prosimy nie powtarzać 
repertuaru z poprzednich lat, może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na 
Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.

UWAGA!!!
W związku z RODO, wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wraz z kartami 
zgłoszenia (soliści - załącznik nr 1) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(soliści - załącznik nr 2). W przypadku osób niepełnoletnich zgody należy  potwierdzić 
podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie
jest zobowiązany dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 3) zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka zespołu oddzielnie (załącznik nr 4). 

Nagrody
Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w 
Zgierzu telefonicznie pod numerem 42 719 08 52. Osoby do kontaktu: Marta Gajda, Dariusz 
Sujecki.



Załącznik nr 1  

                         Karta zgłoszenia dla solisty                             

Ogólnopolski Konkurs Wokalny Online
„Młodych Bajanie 2021”

Imię i nazwisko ……………………………………………………...........

Kategoria wiekowa  …………………

Instytucja delegująca…………....................................................................
 (tel. i adres)               ……………………………………………………...
                                   ……………………………………………………...

Tytuły utworów         …………………………………………………........
(kompozytor, autor tekstu) ………………………………………………...
                                         ……………………………………………….….
                                         …………………………………………….....….

Krótka charakterystyka   wykonawcy 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
W przypadku laureatów administrator danych przewiduje publikowanie imienia i 
nazwiska, ewentualnie wizerunku – celem upowszechniania kultury, za odrębną 
zgodą.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!

*W  razie  otrzymania  nagrody  wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  moich  danych
identyfikacyjnych i wizerunku na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w
Zgierzu
 –
                     TAK       NIE (właściwe podkreślić)
*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 – 

TAK      NIE (właściwe podkreślić)
*W  razie  otrzymania  nagrody  wyrażam  zgodę  na  przekazanie  moich  danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania w mediach – celem upowszechniania
kultury –

TAK       NIE (właściwe podkreślić)
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

                                                                                   ………………………….
    data i podpis uczestnika dorosłego/rodzica



Załącznik nr 2  dla solisty 

ZGODA  DLA   RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja, niżej podpisany/a 
……………………………………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Online
„Młodych Bajanie 2021”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, 
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl

Dane dziecka /osoby dorosłej:

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Instytucja delegująca 
……………………………………………………………………………………………………………
……………

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu. Dane osobowe 

będą przetwarzane w następujących celach:

1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.

2. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami

Kodeksu  Cywilnego  w  zakresie  przyrzeczeń  publicznych,  w  tym  publiczne  ogłoszenie

laureatów.

3. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności

statutowej organizatora jako instytucji kultury.

4. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

Podstawą prawną  przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej, Kodeks 

Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do 

wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne 

i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane  przez 

okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania 

danych, jeśli są nieprawidłowe.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do kontroli na 

podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z Przeglądu zostanie opublikowana na stronie internetowej

organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz 

usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać 

usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu 

i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych możesz 

kontaktować się z inspektorem danych osobowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu na adres mailowy: 

iod@mdkzgierz.pl . Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

…………………………………………………………………
      data i podpis uczestnika/ dorosłego/rodzica

http://www.dkleczyca.pl/


Załącznik nr 3

Karta zgłoszenia dla zespołu

Ogólnopolski Konkurs Wokalny Online
„Młodych Bajanie 2021”

Nazwa zespołu ……………………………………………………...........

Ilość osób w zespole …………….……                              

Kategoria wiekowa …………………

Instytucja delegująca…………....................................................................
 (tel. i adres)               ……………………………………………………...
                                   ……………………………………………………...

Tytuły utworów         …………………………………………………........
(kompozytor, autor tekstu) ………………………………………………...
                                         ……………………………………………….….
                                         …………………………………………….....….

Krótka charakterystyka zespołu 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………

UWAGA!!!

W związku z RODO, opiekun wystawiający zespół do konkursu, obowiązkowo 
musi dołączyć do karty zgłoszenia (zał. nr 1), indywidualne zgody (zał. nr 
2)poszczególnych członków zespołu + zgoda opiekuna. Udział w konkursie 
możliwy tylko w przypadku spełnienia tego warunku.



Załącznik nr 4 dotyczy opiekuna i członków zespołu

ZGODA  DLA   RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja, niżej podpisany/a 
……………………………………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Online
„Młodych bajanie 2021” , organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, 
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl

Dane dziecka /osoby dorosłej:

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Instytucja delegująca 
……………………………………………………………………………………………………………
……………

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu. Dane osobowe będą 
przetwarzane w następujących celach:

1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2. Wywiązanie  się  z  obowiązków  prawnych  wobec  uczestników,  określonych  przepisami  Kodeksu

Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
3. Wywiązanie  się  z  obowiązku  prawnego  dokumentowania  i  archiwizowania  działalności  statutowej

organizatora jako instytucji kultury.
4. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

Podstawą prawną  przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej, Kodeks Cywilny, ustawa 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe w ramach 

dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane    przez okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo 

dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do kontroli na podstawie 

odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z Przeglądu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora. Dane 

mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania i niszczenia

dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich

przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących

danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem danych osobowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu na 

adres mailowy: iod@mdkzgierz.pl. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.



W przypadku laureatów administrator danych przewiduje publikowanie imienia i nazwiska, 
ewentualnie wizerunku – celem upowszechniania kultury.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!

*W  razie  otrzymania  nagrody  wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  moich  danych
identyfikacyjnych  i  wizerunku  na  stronie  internetowej  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w
Zgierzu
 –
                     TAK       NIE (właściwe podkreślić)
*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 – 

TAK      NIE (właściwe podkreślić)
*W  razie  otrzymania  nagrody  wyrażam  zgodę  na  przekazanie  moich  danych
identyfikacyjnych i wizerunku do opublikowania w mediach – celem upowszechniania kultury
–

TAK       NIE (właściwe podkreślić)
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

                                                                 

…………………………………………………
                                                                                                                                                                          data i podpis uczestnika/ dorosłego/rodzica


