DZIEŃ MUZYCZNY
REGULAMIN

XXX JUBILEUSZOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
DZIEŃ MUZYCZNY

REGULAMIN
I. Organizatorzy: MDK 1, Gemini Park Tychy, Urząd Miasta w Tychach.
II. Realizator:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków,
ul. Hlonda 1, 43-100 Tychy, tel./fax (032) 227 30 59;
e- mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl
dyrektor: mgr Maciej Gruchlik

III. Miejsce, termin:
Termin

Rodzaj prezentacji

Miejsce

25.04.2022 r.

muzyczne

MDK 1

W związku ze zmienną sytuacją epidemiczną istnieje możliwość przeprowadzenia
Festiwalu w wersji online (nagrania występów). Jest to rozwiązanie awaryjne,
o którym będą informowane zgłoszone placówki w terminie późniejszym.
IV. Uczestnicy:
Uczestnikami Festiwalu mogą być zespoły artystyczne, działające w placówkach oświatowych
i kulturalnych, których poziom i repertuar został zaakceptowany przez dyrekcję placówki zgłaszającej.
V. Zasięg Festiwalu:
Tychy, Mikołów, Orzesze, Łaziska, Bieruń, Kobiór, Lędziny, Gostyń, Bojszowy, Wola, Międzyrzecze,
Świerczyniec, Wyry.
VI. Kategorie zespołów, czas trwania prezentacji, pozycje repertuarowe, liczba uczestników,
kategorie wiekowe:
Kategorie zespołów: chóry, zespoły instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, orkiestry.
Łączny czas trwania prezentacji: do 10 minut.
Jury ma prawo zakończyć prezentację, jeśli stwierdzi przekroczenie regulaminowego czasu trwania
występu.
Liczba pozycji repertuarowych: dwa utwory lub wiązanka utworów.
Liczba uczestników: min. 6 osób.
Kategorie wiekowe:
- kategoria I 6 - 9 lat
- kategoria II 10 - 13 lat
- kategoria III 14 - 16 lat
- kategoria IV 17+
O przydziale do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 2/3 uczestników zespołu/grupy.
VII. Miejsce i sposób zgłaszania zespołów artystycznych:
Zgłoszenia zespołów należy dokonywać na „Karcie zgłoszenia”, której wzór znajduje się na ostatniej stronie
niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie jej na adres e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl.
Należy również dostarczyć podpisany oryginał do siedziby naszej placówki: Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1 w godz. 800 – 2000 w terminie do
1 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

VIII. Nieprzekraczalny termin nadsyłania kart zgłoszeń: 8 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00
IX. Opłata za udział:
W związku z jubileuszową edycją udział w Festiwalu jest bezpłatny.
X. Harmonogram występów.
Harmonogram występów zostanie opublikowany na stronie internetowej www.mdk1.tychy.pl
do 17 kwietnia 2021 r.
XI. Jury:
Do oceny walorów artystycznych i merytorycznych prezentacji powołane zostanie profesjonalne Jury.
W dniu prezentacji możliwe będzie dokonanie omówienia występu z Jurorami. W każdej kategorii
artystycznej może zostać przyznana nagroda Grand Prix.
XII. Nagrody:
Organizator zapewnia dla wszystkich zespołów dyplomy i statuetki oraz drobne upominki dla każdego
uczestnika. Podczas Festiwalu jury przyzna wyróżnienia I,II i III stopnia oraz miejsca I, II, i III w każdej
kategorii wiekowej. Jury ma prawo przyznać nagrodę Grand Prix.
XIII. Uroczyste podsumowanie Festiwalu:
Odbędzie się w maju 2022 r. W przypadku możliwości przeprowadzenia podsumowania w wersji
stacjonarnej zaproszeni zostaną przedstawiciele zespołów i ich opiekunowie. Wybrane przez Jury grupy
zostaną poproszone o zaprezentowanie swoich mistrzowskich programów podczas podsumowania.
XIV. Postanowienia końcowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w kwestiach organizacyjnych,
w tym m. in. związanych z podziałem na kategorie wiekowe (np. w przypadku małej liczby zgłoszeń istnieje
możliwość połączenia kategorii). Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. Za bezpieczeństwo uczestników
odpowiedzialni są opiekunowie danej grupy. Za ubezpieczenie uczestników odpowiada instytucja
wysyłająca.
XV. Dane techniczne:
Wyposażenie sceny MDK 1 w Tychach:
- wymiary sceny: dysponujemy sceną w prostokącie o wymiarach 7x5,5 m.
- oświetlenie: reflektor FHR 500 – 8 sztuk, reflektory profilowe – 2 sztuki, reflektor PAR LED – 4 sztuki
- dźwięk: 6 mikrofonów dynamicznych na statywach, odtwarzacz z wejściem USB (prosimy o dostarczanie
plików muzycznych na nośnikach typu pendrive)
Teatr Mały – informacje techniczne dostępne są na stronie Teatru Małego w zakładce „oferta komercyjna”.
XVI. Dane osobowe
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Gemini Park Tychy oraz Urząd Miasta Tychy są
współadministratorami danych osobowych (zwane dalej Administrator) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE.
Przystąpienie do Festiwalu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi festiwalu,
imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku w związku z udziałem w Festiwalu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Festiwalu oraz w materiałach promocyjnych, a także okresu trwania działań
związanych z organizacją Festiwalu.
Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza UE oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.mdk1@oswiata.tychy.pl.
Zebranie zgód od uczestników grup i zespołów leży po stronie instytucji wysyłającej lub nauczyciela prowadzącego daną
grupę/zespół.

XXX JUBILEUSZOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU MUZYCZNEGO
Nazwa zespołu
Nazwa szkoły /placówki
Adres, telefon, adres e-mail
szkoły/placówki
Imię, nazwisko, adres e-mail
i nr telefonu nauczyciela/instruktora
Liczba uczestników
Kategoria wiekowa
(proszę zaznaczyć, decyduje wiek 2/3 uczestników zespołu)

□ do 9 lat

□ 10-13 lat

Czas potrzebny na przygotowanie
Repertuar (tytuł utworu, autor muzyki i tekstu)
a)
b)
Potrzeby techniczne zgodnie z pkt. XV
regulaminu
Skład zespołu/grupy (należy wpisać

□ 14-16 lat □ 17+
Czas trwania

imiona i nazwiska uczestników wg przykładu:
Jan Kowalski, Michał Nowak itd.)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu oraz posiadam niezbędne zgody
od wychowanków/uczniów.

………………………………………………………..
podpis nauczyciela
….……………………………………………..
pieczątka placówki delegującej

