ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Korsz

REGULAMIN
XI Wojewódzki Konkurs Wokalny
„Mazurski Słowik” ON-LINE
Korsze 2021
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju,
w tym roku Miejski Ośrodek Kultury w Korszach
postanowił zorganizować konkurs wokalny w formie on-line.
Organizatorzy:
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „OTWARTE DRZWI”
Miejski Ośrodek Kultury w Korszach
Patronat honorowy:
Burmistrz Korsz
Koordynator konkursu:
Tomasz Lenkowski, tel. 516 096 817, w godz. 8.00 – 16.00
e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl
Warunki konkursu:
Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.
Nagranie powinno być nakręcone ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w
układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo
(podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka
musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny.
Dopuszczamy również śpiew bez akompaniamentu.
Swoje nagrania uczestnicy nagrywają w domu. Nie bierzemy pod uwagę nagrań z
koncertów i występów. Nagrywamy utwór z widoczną datą (na kartce lub słownie) .
ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.

Uczestnicy:
Udział w przeglądzie mogą brać osoby zamieszkujące województwo warmińskomazurskie i uprawiające sztukę wokalną amatorsko. Uczestników zgłaszają instytucje
kultury, oświaty, organizacje pozarządowe a także zgłoszenia indywidualne.
Termin nadsyłania nagrań oraz kart zgłoszenia:
Uczestnik ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną plik wideo przez WeTransfer na
adres e-mailowy konkurskorsze@wp.pl
Maksymalny rozmiar wysyłanych plików to 1 GB. Materiał wideo należy podpisać
imieniem, nazwiskiem oraz kategorią wiekową.
Kartę zgłoszenia oraz formularz RODO należy przesłać do 29.10.2021 r. na e-maila:
konkurskorsze@wp.pl
Wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.mok.korsze.pl w poście z
regulaminem konkursu.
Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz nagrania organizator napisze zwrotnego e-maila z
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Akredytacja:
Akredytacja wynosi 15 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia na konkurs wokalny w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r.
na nr konta:
Bank BNP PARIBAS
72 1600 1462 1834 9231 9000 0001
W tytule przelewu wpisać „MAZURSKI SŁOWIK 2021” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Forma prezentacji:
Każdy uczestnik prezentuje jedną dowolnie wybraną piosenkę w języku polskim. W
konkursie mogą brać udział soliści/solistki kwalifikujący/e się do jednej z poniższych kategorii
wiekowych:
- Kategoria I Przedszkole
- Kategoria II Klasy I- III
- Kategoria III Klasy IV-VI
- Kategoria IV Klasy VII, VIII
- Kategoria V Szkoły Średnie i Dorośli
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia
kategorii.

Cel konkursu:
✓ rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
poprzez śpiew;
✓ pobudzanie twórczych zainteresowań młodego jak i starszego pokolenia
zamieszkującego województwo warmińsko-mazurskie;
✓ integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości;
✓ wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form
interpretacji i prezentacji utworów muzycznych;
✓ kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;
✓ promocja utalentowanych wykonawców;
✓ promocja Miasta i Gminy Korsze.

Jury, ocena, nagrody:
Przesłuchania konkursowe oceni profesjonalne Jury powołane przez organizatorów.
Prezentacje wideo będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych za:
✓
✓
✓
✓
✓

indywidualną interpretację piosenki;
dobór repertuaru ;
muzykalność, intonację, dykcję;
możliwości wokalne solisty/solistów;
ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy za udział, oraz
dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce a także nagrody specjalne.
Nagroda publiczności:
Przewidziana jest specjalna nagroda dla Uczestnika, który zbierze największą ilość lajków i
pozytywnych komentarzy. Przesłane nagrania wideo zamieszczone zostaną w
WYDARZENIU KONKURSU na portalu społecznościowym Facebook Miejskiego Ośrodka
Kultury w Korszach.
Wyniki:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.11.2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do
publicznej wiadomości w mediach społecznościowych Facebook Miejskiego Ośrodka
Kultury w Korszach oraz na stronie internetowej: www.mok.korsze.pl bezpośrednio po
ustaleniu werdyktu przez JURY.
Nagrody:
Organizatorzy zapewniają wysyłkę nagród rzeczowych i dyplomów pod wskazany adres
na karcie zgłoszenia.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym
dalej („RODO”) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w
Korszach;
2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach jest Pani Hanna
Drączkowska, email: hanna.draczkowska@gptogatus.pl , tel. 533 327 058
3) dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
XI Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Mazurski Słowik” 2021 przez MOK Korsze oraz w celach
promocyjnych, także po zakończeniu konkursu. Będzie odbywać się to na podstawie zgody
Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również
realizacja zadania publicznego w postaci organizacji konkursów, które realizujemy w interesie
publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4) odbiorcą Uczestnika danych osobowych będzie komisja konkursowa a także podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych prawem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a
następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na
stronie internetowej oraz z ogłoszeniem wyników. Materiały w formie filmów stanowią prawa
autorskie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach i wykorzystywane są do promocji własnej. Będą
one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych 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;
8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO;
9) podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji konkursu wokalnego
a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w konkursie.
10) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

