Regulamin
XIV Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów

I. Patronat:
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
II. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
Al. 1- Maja 17/19, tel. 42 712 02 76, 694 449 261
95-070 Aleksandrów Łódzki
e-mail: konkursy@mdk-aleksandrow.pl
www.mdk-aleksandrow.pl
III. Termin i miejsce imprezy:
5 lutego 2022 r. (sobota), godz. 10.00
IV. Cele imprezy:
- umożliwienie prezentacji umiejętności młodych muzyków-instrumentalistów z województwa
łódzkiego i promowanie ich talentów,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w dziedzinie nauki gry na różnych instrumentach
(instrumenty klawiszowe, gitara, perkusja itp.)
- kształtowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie muzyki instrumentalnej,
- rozwój amatorskiego ruchu muzycznego,
- stwarzanie warunków do wyrażania aktywności twórczej i ekspresji muzycznej wśród dzieci i
młodzieży.

V. Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą brać udział soliści instrumentaliści i zespoły instrumentalne bądź
wokalno-instrumentalne ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek
wychowania pozaszkolnego (z wyłączeniem uczniów państwowych szkół muzycznych).
2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
• 7-9 lat – kategoria I,
• 10-13 lat – kategoria II,
• 14-18 lat – kategoria III,
• 19-25 lat – kategoria IV.
O przydziale do danej kategorii decyduje rok urodzenia.
Ponadto organizatorzy przewidują podział na dwie kategorie: solistów oraz zespołów
instrumentalnych bądź wokalno-instrumentalnych.

3. Uczestnicy prezentują 1 utwór z dowolnego repertuaru, którego czas trwania nie może
przekroczyć 5 min. Utwór może być wykonany z dowolnym akompaniamentem (na żywo
lub nagranym).
4. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie drogą pocztową lub mailem (na adres podany w
punkcie II.) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (dołączonej do regulaminu) w
nieprzekraczalnym terminie do dn. 25 stycznia 2022 r. Zgłoszony repertuar nie może ulec
zmianie.

5. Jeśli placówka będzie reprezentowana przez kilku wykonawców, prosimy o zaznaczenie w
zgłoszeniu proponowanej kolejności występów.
6. Od dn. 1 lutego 2022 r. na stronie internetowej MDK będzie podany harmonogram
prezentacji.
7. Organizator zapewnia uczestnikom możliwość wykonania prezentacji na pianinie, natomiast
inne instrumenty (gitary, keyboardy itp.) uczestnicy przywożą ze sobą. Istnieje możliwość
skorzystania z zestawu perkusyjnego, będącego w wyposażeniu MDK, ale zespoły biorące
udział w konkursie proszone są o przywiezienie własnych talerzy i werbli.
8. Uczestnicy przybywają na miejsce imprezy na ok. pół godziny przed przewidzianą porą
prezentacji w celu dokonania ustaleń technicznych.
9. W poszczególnych kategoriach wiekowych jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po wszystkich prezentacjach.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie w zależności od ilości zgłoszeń.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
13. Decyzja jury jest ostateczna.
14. Za sprzęt uczestników podczas przeglądu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
VI. Kryteria oceny uczestników:
Jury będzie oceniać prezentacje z uwzględnieniem następujących kryteriów:
dobór repertuaru, technika wykonania, stopień zaawansowania uczestników, wykorzystanie
możliwości instrumentów, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
VII. Przegląd odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Opiekunowie oraz uczestnicy (poza
występem) zobowiązani są do noszenia maseczek na terenie placówki. Jeżeli sytuacja
epidemiczna ulegnie znaczącemu pogorszeniu, termin konkursu zostanie przesunięty lub
odbędzie się on w formie on-line. Organizatorzy odpowiednio wcześniej poinformują
zainteresowanych.
VIII. Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Aleksandrowie
Łódzkim 95-070 ul. 1-go Maja 17/19. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO ) oraz w celu
dokumentacji i promocji działań administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją
umowy).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawy Prawa autorskie i prawa pokrewne.
Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu, prowadzenia działań promocyjnych oraz
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości udziału w konkursie.
Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Odbiorcami danych może być Urząd Miasta w Aleksandrowie Łódzkim, lokalne media oraz
Facebook Inc. w związku z publikacją danych na profilu MDK.
Dane w postaci wizerunku mogą być przekazywane poza EOG w związku z publikacją w mediach
społecznościowych. Spółka Facebook Inc. w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku na oficjalnym profilu organizatora akceptujesz to
ryzyko.

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Instrumentalistów
1. Imię i nazwisko uczestnika (solisty) lub nazwa i rodzaj zespołu
.................................................................................
2. Kategoria wiekowa
.....................................................................................
3. Nazwa, adres i nr telefonu placówki, którą uczestnik/zespół reprezentuje
................................................................................................
................................................................................................
4. Nazwisko opiekuna oraz telefon lub adres e-mail kontaktowy
.................................................................................................
5. Program: tytuł utworu, kompozytor, czas trwania
.................................................................................................
.................................................................................................
6. Instrument, na którym uczestnik/zespół będzie wykonywał swoją prezentację
................................................................................................
7. Wymagania techniczne – rodzaj przyłączy przy instrumentach zasilanych
elektrycznie, sposób nagłośnienia
................................................................................................
8. Pieczęć placówki, data i podpis opiekuna

.................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

.............................................................................................................................................................................
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego/rodzica uczestnika niepełnoletniego oraz opiekuna artystycznego

