
 
WALENTYNKOWY MIX ARTYSTYCZNY  

Konkurs online 2021 

Organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 

  

 

1. Celem konkursu jest: 
- zaangażowanie młodzieży w różnorodne działania artystyczne, 
- promocja twórczości autorskiej, 
- możliwość publicznej prezentacji, 
- promocja uzdolnionej młodzieży. 
 
2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 
14 – 24 lat. 
     
 
3. Zasady udziału: 

1/3  Udział w konkursie jest indywidualny. W przypadku niektórych 
form dopuszczony jest udział osób trzecich (np. akompaniatorzy), 
jednak oceniany będzie tylko uczestnik zgłoszony w karcie zgłoszeń. 
 

2/3 Utwory słowne (wiersze, piosenki), jak i tytuły utworów muszą 
być podane w języku polskim i mieć polskie pochodzenie (utwór 
zagraniczny z polską wersją językową nie zostanie dopuszczony do 
konkursu).  
 

2/3 Prezentacja piosenek może być wykonana z wykorzystaniem 
podkładu mechanicznego (półplayback), a cappella lub z 
wykorzystaniem akompaniamentu (patrz pkt 1/3).  
 

3/3 Do konkursu będą dopuszczone utwory i prezentacje artystyczne 
„o miłości” w formie: zaśpiewanych piosenek, wyrecytowanych 
wierszy, zagranych utworów muzycznych zarówno z repertuaru 
znanych artystów, jak i autorskie. Prezentacje należy nagrać na 
filmie w standardowym formacie możliwym do odtworzenia na 
urządzeniach mobilnych i komputerach.  
 

4/3 Filmy z wykonanymi piosenkami, utworami muzycznymi i 
wyrecytowanymi wierszami należy wysłać na podany adres e-mail 
lub zamieścić na portalu internetowym i przesłać link do prezentacji.   
 

 
 



 
5/3  Do każdego zgłoszenia należy przesłać skan wypełnionej i 
podpisanej karty zgłoszenia oraz skan podpisanego oświadczenia o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu 
wizerunku, które są integralną częścią tego regulaminu. 

 
4. Zgłoszenia wraz z wymaganym kompletem dokumentów (pkt 5/3) 
należy przesyłać drogą mailową na adres: konkursy@mokisbielawa.pl do 
dnia 10.02.2021 r.  
Informacje i szczegóły: tel. 74 833 74 04  lub drogą e-mailową  
konkursy@mokisbielawa.pl.  
  
5. Osoby niepełnoletnie reprezentuje opiekun i on jest odpowiedzialny za 
ew. odbiór nagrody. Opiekun również podpisuje kartę zgłoszenia i 
oświadczenie.  
 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego o godz. 18.00 na stronie 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie oraz na profilu FB 
MOKiS.   
 
7. Powołane jury będzie zwracać szczególną uwagę na dobór repertuaru 
adekwatny do charakteru konkursu, wykonanie, tekst i ogólny wyraz 
artystyczny. 
 
8. Jury przyzna nagrody: 
➢ Walentynkowe GRAND PRIX w kwocie 500 zł  

         za najbardziej artystyczną i kreatywną prezentację  
➢ oraz po 3 nagrody w wysokości 200 zł w kategorii muzycznej  

i poetyckiej 
 
9. Wykonawcą konkursu z ramienia MOKiS Bielawa jest pracownik 
instytucji, Jarosław Florczak. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i do 
innego rozdysponowania nagród w szczególnych przypadkach. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

WALENTYNKOWY MIX ARTYSTYCZNY  2021 – KONKURS ONLINE 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………...................………             WIEK…………..…….. 
 

 
 
TELEFON……………………..........…...……                              EMAIL……….......................................………………………… 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
TYTUŁ PIOSENKI  ….............................................................………………......................................... ...................................................… 

 

AUTOR TEKSTU …..................................................…                             KOMPOZYTOR.............................................................. 

 

 

TYTUŁ UTWORU …………………………………...….……………….                           KOMPOZYTOR………………………………………………………………. 

 

 

TYTUŁ WIERSZA………………………………………………….……                             AUTOR …………………………….………………………….………………... 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA...................................................................................................................................................... ........ 
 
 
 
PODPIS OPIEKUNA........................................................................................................ ...................................................................................... 
 
 
 
 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami 
(zeskanować i przesłać e-mailem na adres konkursy@mokisbielawa.pl)  

 
 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,  
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74 04, tel./fax. (74) 833 30 07 

konkursy@mokisbielawa.pl 



  

……………………., dn. ……………………………. 

………………………………………………………..    

                       (imię i nazwisko) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych 

danych osobowych mojego dziecka w ramach konkursu „Walentynkowy Mix Artystyczny 2021 – konkurs online”: 

 

………………………………………………..…………….. 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

1 Imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu, 

wizerunek 

Dokumentacja z organizacji 

konkursów 

 
MOKiS 

 

• Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie z siedzibą w przy ul. Piastowskiej 

19A, 58-260 Bielawa, 

• Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie powołał Inspektora ochrony danych. kontakt do inspektora 

ochrony danych, e-mail biuro@mokisbielawa.pl  , tel. 74-8333007, 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 

Bielawie, 

• Nie podanie w/w danych spowoduje niemożność świadczenia usługi przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 

Bielawie, 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny bez profilowania i nie będą profilowane, 

• Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

       

                                                                                      ………………………………………………….…………… 

                                                                                                                                                            (data, podpis) 
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