Dom Kultury w Łęczycy zaprasza chętnych do udziału
w otwartym przeglądzie wokalnym

MIKROFON DLA KAŻDEGO
REGULAMIN
W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne. Uczestnik jest zobowiązany
do dostarczenia do sekretariatu Domu Kultury w Łęczycy karty zgłoszenia z wybranymi
piosenkami. Podkład muzyczny na płycie CD lub na pendrive w formacie mp3 należy
dostarczyć w dniu przeglądu. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu i można ją
otrzymać w sekretariacie Domu Kultury lub na stronie internetowej www.dkleczyca.pl.
Cele konkursu
 integracja osób utalentowanych muzycznie;
 stworzenie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych i konfrontacji z innymi
uczestnikami;
 popularyzacja sztuki wokalnej.
Przewidujemy następujące kategorie artystyczne:
 do 11 lat
 12 – 15 lat
 16 lat i więcej
O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii decyduje wiek większości członków zespołu.
Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji dwie piosenki
z przygotowanym podkładem muzycznym lub akompaniamentem. W konkursie wykonują
jeden utwór, drugi na ewentualne życzenie jury.
ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.
Repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane.

Termin konkursu
8 lutego 2019 r., godz. 10.00
Miejsce
Sala widowiskowa Domu Kultury w Łęczycy, al. Jana Pawła II 11.
Uczestnicy
Uczestnikami mogą być wszystkie osoby, niezależnie od wieku, które uprawiają amatorsko
sztukę wokalną.
Warunki uczestnictwa
Prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa (koniecznie przy tytule należy umieścić
nazwisko autora tekstu i kompozytora) oraz dowód wpłaty akredytacji należy dostarczyć
do sekretariatu Domu Kultury w Łęczycy, al. Jana Pawła II 11 Adres poczty elektronicznej
dkus@dkleczyca.pl do dnia 1 lutego 2019 r.

Jury
W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:
 indywidualnej interpretacji;
 muzykalności i intonacji
 dykcji,
 walorów wokalnych;
 osobowości i wizerunku scenicznego;
 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.
Sprawy organizacyjne
1. Każdy uczestnik przeglądu jest zobowiązany pokryć koszty akredytacji w wysokości
10 złotych wpłacone na konto Domu Kultury w Łęczycy.
Numer konta: 86 1240 3190 1111 0010 6101 1796 w tytule wpisując „Mikrofon 2018”
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
Organizatorzy nie zapewniają posiłków.
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 Przeglądzie możliwy tylko w przypadku
spełnienia tego warunku.
Nagrody
Organizatorzy przewidują
artystycznych.
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i
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w
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Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 24 721 03 49,
w sekretariacie Domu Kultury w Łęczycy lub mailowo pod adresem: dkus@dkleczyca.pl.
Informacji udziela Dariusz Kuś.

Karta zgłoszenia
Przegląd wokalny „Mikrofon dla każdego”
Łęczyca, 08 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko ……………………………………………………...........
(lub nazwa zespołu) ……………………………………………................
Ilość osób w zespole …………….……
Kategoria artystyczna …………………
Instytucja delegująca…………....................................................................
(tel. i adres)
……………………………………………………...
……………………………………………………...
Tytuły utworów
…………………………………………………........
(kompozytor, autor tekstu) ………………………………………………...
……………………………………………….….
…………………………………………….....….
Rodzaj akompaniamentu………………………………..
Krótka charakterystyka wykonawcy/wymagania sceniczne
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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 Przeglądzie możliwy tylko w przypadku
spełnienia tego warunku.
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 Domu Kultury w Łęczycy –
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. Urząd Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, 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

ZGODA DLA RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..
wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w Otwartym Przeglądzie Wokalnym „Mikrofon dla
każdego” 08 lutego 2019 r., organizowanym przez Dom Kultury w Łęczycy, zgodnie z regulaminem
zamieszczonym na stronie internetowej www.dkleczyca.pl
Dane dziecka /osoby dorosłej:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Instytucja delegująca …………………………………………………………………………………………………………………………
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą
przetwarzane w następujących celach:
1. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności
statutowej organizatora jako instytucji kultury.
2. 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 Domu Kultury w Łęczycy na adres
mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Danych Osobowych.
…………………………………………………………………
data i podpis uczestnika dorosłego/rodzica

