Radom, 2018.12.07

W RADOMIU UL. WIERZBICKA 55

„Festiwal kolęd i pastorałek”
16 stycznia 2019 roku
Celem Festiwalu jest:
1. Prezentacja wokalna dzieci i młodzieży
2. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze
3. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności muzycznych
5. Integracja uczniów z różnych środowisk

Uczestnicy:
Przedszkola i Szkoły z regionu .
Zapraszamy do udziału w Festiwalu.

REGULAMIN
„FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK”
I.

Organizator:
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul. Wierzbicka 55 Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, organizuje konkurs „Festiwal Kolęd i Pastorałek”
po raz pierwszy. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, co roku w Okresie
Bożonarodzeniowym.

II.

Cele konkursu:
Prezentacja wokalna dzieci i młodzieży
Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności muzycznych
Integracja uczniów z różnych środowisk.

III.

Termin przeprowadzenia konkursu:
I Festiwal Kolęd i Pastorałek – Radom 2018 odbędzie się 16 STYCZNIA 2019 r. (środa)
o godzinie 11.30 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Radomiu ul. Wierzbicka
55 - sala koncertowa szkoły.
Zgłoszenia uczestników do Festiwalu należy przesyłać na załączonym formularzu na adres –
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul. Wierzbicka 55 26-616 Radom lub
mailem biuro@zdzmuzyczna.radom.pl
Zgłoszenia solistów kierować należy do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Radomiu ul. Wierzbicka 55 do dnia 10 stycznia 2019 roku.

IV.

Warunki uczestnictwa:
W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież Przedszkoli i Szkół z regionu jako soliści.
Każdy solista śpiewa tylko jedną kolędę lub pastorałkę – ilość śpiewanych zwrotek należy
ograniczyć do 3.
Solista wykonuje jeden utwór do podkładu muzycznego lub akompaniamentu jednego
instrumentu.
Festiwal odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I
5 - 6 lat
Kategoria II
7 – 9 lat
Kategoria III
10 - 13 lat
Kategoria IV
14 – 17 lat
Uczestnicy zgłaszają swoją reprezentację do Festiwalu - max po 2 SOLISTÓW w każdej
kategorii wiekowej.

V.

Ocenianie uczestników:
Nad prawidłowym przebiegiem i oceną Festiwalu czuwać będzie specjalnie powołane przez
organizatorów niezależne Jury konkursowe.
Kryteria oceniania: Interpretacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne, czystość wykonania,
poczucie rytmu i dykcja.

VI.

Nagrody:
Jury wybierze laureatów po 3 w każdej z IV kategorii wiekowych (I,II,III miejsce).
Laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Organizatorzy zapewniają sprzęt grający ( pianino), odtwarzacz CD i nagłośnienie.
2. Decyzje podjęte przez Jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Każdy uczestnik, który zgłosi się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie wizerunku medialnego
przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Radomiu Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na stronie
szkoły i Facebooku.
4.
czestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszcze finansowych z tytułu udziału
w konkursie oraz za wszelkie dokonane w celach dokumentacji i promocji Konkursu
fotografie i nagrania (w wersji dźwiękowej lub audiowizualnej).
5. Zgłoszenie solisty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Wszelkie nieuregulowane niniejszym regulaminem sprawy rozstrzyga organizator.
7. Dodatkowych informacji udziela:
Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomiu
Elżbieta Wójtowicz
tel. 603 - 912 -116
mail: ewojtowicz@zdz.kielce.pl

W RADOMIU UL.WIERZBICKA 55

Karta Zgłoszenia
„Festiwal Kolęd i Pastorałek”
Radom 16 stycznia 2019 rok
Nazwa szkoły: ……………………………………………………...……………
Imię i nazwisko opiekuna:
Nazwisko i imię
Uczestnika

L.p

…………………………………...…………

Tytuł śpiewanej kolędy lub pastorałki

Kategoria wiekowa

Rok
urodzenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgłoszonych uczniów jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu
ul. Wierzbicka 55 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,
Pani/Pana dane osobowe ucznia: imię i nazwisko, rok urodzenia przetwarzane będą w celu udziału w konkursie na podstawie
udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Pa stwo odwołać;
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zgłoszonych uczniów będzie Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul.
Wierzbicka 55 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach .
Pani/Pana dane osobowe zgłoszonych uczniów nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą podczas trwania konkursu oraz po jego zako czeniu;
w formie wyników zamieszczonych na stronie internetowej oraz Facebook'u Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Radomiu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych zgłoszonych uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana zgłoszonych uczniów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zgłoszonych uczniów jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkursie.

…..……………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły

