
    

Wojewódzki Konkurs Piosenki 

„JESIENNE NUTKI 2021” 
pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

 

REGULAMIN 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie • ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin • tel. /fax 81 5322740 

e:mail: poczta@mdk.lublin.eu | www.mdk.lublin.pl • facebook.com/mdklublin 

 

Organizator: 

 Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. 

Cele konkursu: 

 integracja środowiska młodych wokalistów, 

 wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności warsztatowych, 

 promowanie młodych talentów wokalnych. 

Uczestnicy: 

 soliści i zespoły wokalne z akompaniamentem lub półplaybackiem. 

Kategorie wiekowe: 

 klasy I - III szkoły podstawowej, 

 klasy IV - VI szkoły podstawowej, 

 klasa VII i VIII szkoły podstawowej. 

Zasady uczestnictwa: 

 w jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie trzy podmioty wykonawcze ze szkoły lub 

placówki, 

 każdy solista przesyła do eliminacji wstępnych nagrania dwóch dowolnych piosenek polskich 

autorów audio w formacie MP3, 

 nagrany repertuar wraz z kartami zgłoszenia przesyłają wyłącznie soliści na adres e-mail: 

edymade93@edu.lublin.eu, 

 zespoły przesyłają kartę zgłoszenia z jedną dowolną piosenką autorów polskich do prezentacji 

scenicznej, 

 komisja powołana przez organizatorów zakwalifikuje solistów do przesłuchań konkursowych  

na podstawie nadesłanych nagrań. 

Terminy: 

 do 20 października 2021r. – przesłanie kart zgłoszenia i nagrań audio w formacie mp3  

z następującym opisem: imię, nazwisko, klasa 

 22 października 2021r. – komisyjne przesłuchanie nagrań, 

 27 października 2021r. – opublikowanie na stronie www.mdk.lublin.pl listy solistów i zespołów 

zakwalifikowanych do przesłuchań scenicznych z wybraną przez komisję piosenką, 

http://www.mdk.lublin.pl/
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 Organizatorzy proszą nauczycieli o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz przesłanie 

półplaybacków drogą elektroniczną: e- mail: edymade93@edu.lublin.eu do 2 listopada 2021r.,  

 5 listopada 2021r. – przesłuchania konkursowe, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów  

i podziękowań dla nauczycieli (MDK „Pod Akacją”, ul. B. Chrobrego 18). 

Kryteria oceny:  

 dobór repertuaru, 

 interpretacja, 

 walory wokalne, 

 kultura sceniczna, 

 poziom artystyczny wykonawców. 

Nagrody: 

 ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE KASZTANY, wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli. 

UWAGA! 

 LAUREACI ZŁOTYCH KASZTANÓW 2020 NIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ EDYCJI 

KONKURSU W TEJ SAMEJ KATEGORII WIEKOWEJ. 

 WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY NA KAŻDYM ETAPIE KONKURSU. 

 ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWAŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN OD NIEGO 

NIEZALEŻNYCH. 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

Pracownia imprez MDK „Pod Akacją” w Lublinie 

ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin 

tel./fax 81 5322740 

tel. kom.: 532 104 347 

e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl 

 

ZAPRASZAMY  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

mailto:imprezy@mdk.lublin.pl
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)  
Informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 

„Jesienne Nutki 2020” jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin.  
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: 
mdk@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane  
w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji 
konkursu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku 
archiwizacyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz 
wybranych portalach społecznościowych jak również zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.  

5. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestnika konkursu oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego, przetwarzanych  
na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. Brak 
zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie wyklucza możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda może być cofnięta  
w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz inne organy administracji 
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane  
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w 
szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.  

7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Dane będą przechowywane przez czas naboru, realizacji i promocji konkursu do końca aktualnego roku szkolnego  
a następnie zostaną usunięte według procedur obowiązujących w placówce. Protokół z konkursu będzie przechowywany  
w celu archiwalnym przez okres 25 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator 
przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a. Prawo dostępu do danych osobowych; 
b. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą  

na podstawie zgody; 
f. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

mailto:mdk@iod.lublin.eu

