
 

Mikołajkowa Gala Przedszkolaków 2020 

Regulamin 

 
1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. 

2. Konkursy organizowane w ramach Gali: 

 recytatorski,  

 piosenki,  

 teatralny, 

 plastyczny. 

3. Konkursy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym z Białegostoku oraz powiatu 

białostockiego. 

4. Tematyka związana jest z zimą, świętami Bożego Narodzenia, tradycjami świątecznymi, postacią 

św. Mikołaja. 

 

Terminarz Konkursów: 
 9.12.2020 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz prezentacji na konkurs piosenki i recytatorski, 

zgłoszeń i prac na konkurs plastyczny, 

 21.12.2020 r. – ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursów online, 

 5.01.2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz prezentacji na konkurs teatralny, 

 15.01.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu teatralnego oraz podsumowanie konkursu 

online. 

 

Postanowienia ogólne do regulaminów 

 
1. Dzieci mogą być zgłaszane do konkursów przez placówkę lub indywidualnie przez rodziców bądź 

opiekunów prawnych. W przypadku zgłoszeń indywidualnych należy podać kontakt telefoniczny 

i e-mailowy do opiekunów. 

2. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną 

dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie (w tym: zgodę opiekunów 

prawnych na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka) oraz 

oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora i nie zgłasza zastrzeżeń.  

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i złożenie pracy/przesłanie prezentacji jest 

równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych 

osobowych uczestnika i opiekuna oraz wizerunku uczestnika w materiałach dotyczących konkursu 

- w tym na stronie internetowej Organizatora oraz w środkach masowego przekazu. 

4. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia 

konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane 

w materiałach dotyczących konkursu. Istnieje możliwość dalszego wykorzystywania danych 

w przypadku, o którym mowa w pkt. 11 regulaminu konkursu plastycznego Mikołajkowej Gali 

Przedszkolaka. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań, w tym wizerunku 

uczestnika, na stronie internetowej Organizatora i w środkach masowego przekazu, a także 

zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac/prezentacji lub ich fragmentów 

(z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora), w materiałach konkursowych, do organizacji wystaw 

pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez MDK 

oraz publikacji w Internecie w celach promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego 

wizerunku placówki. W związku z powyższym uczestnikom/autorom nie przysługuje żadne 

wynagrodzenie. 

6. Wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię i nazwisko 

opiekuna) zostaną podane podczas podsumowań konkursu online, zamieszczone na stronie  



 

internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy 

opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.  

7. Prace oraz prezentacje niespełniające warunków regulaminów nie będą oceniane. 

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona 

na stronie www.mdk.bialystok.pl 

 

 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie troje dzieci. 

2. Dziecko prezentuje jeden dowolny utwór, realizujący tematykę konkursu. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 grudnia 2020 r.: 

a)  przesłać drogą elektroniczną nagranie video recytacji uczestnika (akceptujemy 

nagrania wykonane telefonem komórkowym) poprzez internetową platformę 

do darmowej wysyłki plików np. Wetransfer (do 2GB) podając adres odbiorcy 

d.chojnacka@mdk.bialystok.pl, 

b)  wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy/interdyscyplinarne. 

4. Oceny prezentacji dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania online 21 grudnia 2020 

roku na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz profilu MDK na Facebooku 

https://www.facebook.com/MDK.Bialystok, a następnie zamieszczone na stronie 

internetowej MDK oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

6. Nagrody odebrać będzie można od dnia 22.12.2020 r. do dnia 29.01.2021 r., w godzinach 

9.00-18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. 

Nagrody nieodebrane w tym terminie zostają do dyspozycji Organizatora. 

7. Bliższych informacji udziela osoba odpowiedzialna za konkurs: 

Dominika Chojnacka, e-mail: d.chojnacka@mdk.bialystok.pl, tel. 85 732 79 49. 

 

 

 

KONKURS PIOSENKI 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzech solistów lub 1 zespół liczący 

nie więcej niż sześć osób. 

2. W konkursie dzieci prezentują jedną, dowolnie wybraną piosenkę, nawiązującą do 

tematyki konkursu. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 grudnia 2020 r.: 

a)  przesłać drogą elektroniczną nagranie video śpiewu uczestnika (akceptujemy nagrania 

wykonane telefonem komórkowym) poprzez internetową platformę do darmowej 

wysyłki plików np. Wetransfer (do 2GB) podając adres odbiorcy 

m.szelag@mdk.bialystok.pl, 
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b)  wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy/interdyscyplinarne. 

4. Oceny prezentacji dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania online 21 grudnia 2020 

roku na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz profilu MDK na Facebooku 

https://www.facebook.com/MDK.Bialystok, a następnie zamieszczone na stronie 

internetowej MDK oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

6. Nagrody odebrać będzie można od dnia 22.12.2020 r. do dnia 29.01.2021 r., 

w godzinach 9.00-18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79a. Nagrody nieodebrane w tym terminie zostają do dyspozycji 

Organizatora. 

7. Bliższych informacji udziela osoba odpowiedzialna za konkurs: 

Magdalena Szeląg, e-mail: m.szelag@mdk.bialystok.pl, tel. 85 732 79 49. 

 

 

 

KONKURS TEATRALNY 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną ilość zespołów. 

2. Zespół prezentuje jeden spektakl, realizujący tematykę konkursu. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 5 stycznia 2021 r.: 

a) przekazać nagranie video spektaklu (akceptujemy nagrania wykonane telefonem 

komórkowym): 

 na nośniku (płyta DVD, pendrive – nośnik musi być opisany) - dostarczyć lub 

presłać nagranie spektaklu na adres Młodzieżowy Dom Kultury, 

ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok z dopiskiem: „Mikołajkowa Gala 

Przedszkolaka” – konkurs teatralny. 
 lub drogą elektroniczną - na przykład poprzez internetową platformę do darmowej 

wysyłki plików (np. Wetransfer do 2GB podając adres odbiorcy 

i.dzierma@mdk.bialystok.pl) lub podając link do filmu zamieszczonego na 

przykład na dysku Google, na stronie internetowej placówki, w serwisie typu 

Youtube. 

b) wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy/interdyscyplinarne. 

4. Oceny prezentacji dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania online 15 stycznia 2021 

roku na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz profilu MDK na Facebooku 

https://www.facebook.com/MDK.Bialystok, a następnie zamieszczone na stronie 

internetowej MDK oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

6. Nagrody odebrać będzie można od dnia 18.01.2021 r. do dnia 12.02.2021 r., w godzinach 

9.00-18.00. Nagrody nieodebrane w tym terminie zostają do dyspozycji Organizatora. 

7. Bliższych informacji udziela osoba odpowiedzialna za konkurs: 

Iwona Dzierma, e-mail: i.dzierma@mdk.bialystok.pl, tel. 85 732 79 49. 
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KONKURS PLASTYCZNY 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.  

3. Praca musi być wykonana indywidualnie oraz być zgodna z tematem konkursu. 

4. Prace można wykonać w dowolnie wybranej technice. 

Uwaga! Nie przyjmujemy prac przestrzennych oraz prac wykorzystujących materiały 

nietrwałe i sypkie, typu: ryż, kasze, cukier, plastelina itp. Prosimy nie zginać prac. 

5. Maksymalny rozmiar/format prac malarskich – 70x100 cm.  

6. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 grudnia 2020 r.: 

a) dostarczyć lub przesłać pocztą prace plastyczne na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok z dopiskiem: 

„Mikołajkowa Gala Przedszkolaka” – konkurs plastyczny, 
b) wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy/interdyscyplinarne. 

7. Na odwrocie pracy należy podać: tytuł konkursu, imię i nazwisko, wiek autora, imię 

i nazwisko nauczyciela (dane opiekuna w przypadku zgłoszeń indywidualnych), nazwę 

placówki.  

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas podsumowania online 21 grudnia 2020 

roku na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz profilu MDK na Facebooku 

https://www.facebook.com/MDK.Bialystok, a następnie zamieszczone na stronie 

internetowej MDK oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

10. Nagrody i dyplomy odebrać będzie można od dnia 22.12.2020 r. do dnia 29.01.2021 r., 

w godzinach 9.00-18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79a. Nagrody nieodebrane w tym terminie zostają do dyspozycji 

Organizatora. 

11. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem 

praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania przez MDK zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

12. Pozostałe prace można będzie odbierać osobiście od dnia 22.12.2020 r. do dnia 

29.01.2021 r., w godzinach 9.00-18.00. Prace nieodebrane do tego terminu zostaną 

zniszczone. 

Konkurs plastyczny MGP 2020 
 
…………………………………………………………………………………..   …………………………………………… 
            Imię i  nazwisko autora        wiek autora           
                                                                   
 ……………………………………............................................... 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki   
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