Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

XV
PREZENTACJE
MUZYCZNE

„PIOSENKI O WOLNOŚCI”

Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN
Cele:
 Prezentacja dorobku artystycznego młodych
wykonawców,
 Konfrontacja w dziedzinie interpretacji muzyki
wokalnej,
 Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i
młodzieżą,
 Uczczenie obchodów Roku Wolności - 2019,
ustanowionego przez bydgoską Radę Miasta.

Zasady uczestnictwa:
 W imprezie udział biorą dzieci i młodzież do 17.
roku życia - wokaliści-soliści (kategoria zespoły nie jest
przewidziana)
Kategorie wiekowe:
 Kl. I-III
 Kl. IV-VI
 Kl. VII-VIII oraz gimnazjum
Administratorem danych osobowych uczestników XV Prezentacji Muzycznych jest
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy.

Warunki uczestnictwa:
 Przygotowanie jednego utworu muzycznego w
języku polskim wpisującego się tematycznie w obchody
Roku Wolności (mile widziane prezentacje piosenek
patriotycznych i wolnościowych),
 Dopuszcza się możliwość korzystania
z półplaybacku,
 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem
4 kwietnia 2019 r.
Ustalenia końcowe:
 Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny.
 Liczba osób z placówki delegującej z miasta
Bydgoszczy – 4.
 Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
regulaminie.
Miejsce i termin:
Przegląd odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy
ul. K.K. Baczyńskiego 3, Oś. Kapuściska
tel: 52-37-55-349 fax: 52-34-50-628
e-mail renata.mendlik@gmail.com
Rozpoczęcie przesłuchań o godz. 16.30, sala nr 1
Informacje: Renata Mendlik 603-362-684

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko wykonawcy oraz klasa
………………………………………………………………
…………………………………………………………..…
2. Placówka delegująca / nazwisko nauczyciela
……………………………………………………………...
……………………………………………………………....
……………………………………………………………....
3. Repertuar: tytuł utworu
………………………………………………………………
……………………………………………………………....
4. Kontakt telefoniczny nr:....………….................................
5. Wymagania techniczne
……………………………………………………………....
…………………………………………………………........
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu MDK1. Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa
do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka na
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i
zgodnie z obowiązującym prawem.
Bydgoszcz, dnia …………..

…………………………..................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu MDK1. Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do
nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym moim wizerunkiem na stronie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie
z obowiązującym prawem.
Bydgoszcz, dnia …………..

…………………………..................
(podpis nauczyciela )

