
I. ORGANIZATOR 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5 -6 lat z przedszkoli, 

klas „0” szkół podstawowych ,  placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz placówek kultury miasta Białegostoku 

i powiatu białostockiego. 

7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, 

iż posiada niezbędną dokumentację umożliwiającą uczestnictwo 

2. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 3 solistów i 2 zespoły 

z jednej placówki. 

3. Zespół może liczyć nie więcej niż 5 osób. 

5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać poprzez:

II. CELE KONKURSU

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

1. Promowanie nauki języka angielskiego wśród najmłodszych.

2. Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności językowych 

i wokalnych.

4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku 

angielskim a cappella lub z podkładem muzycznym. 

 - wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 

13 maja 2021 r. zamieszczonego na stronie internetowej 

www.mdk.bialystok.pl – zakładka „konkursy/muzyka”.

 - wysłanie nagrania audio-video (z imieniem i nazwiskiem solisty 

lub nazwą zespołu w tytule pliku) do dnia 13 maja 2021 r.

na adres e-mail: e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl

6. Zgłoszenia do konkursu może dokonać placówka, osoba dorosła 

rodzic/opiekun prawny. 

Regulamin 
VI edycji Konkursu Piosenki Angielskiej

”My English Song”
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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 i nie 

zgłasza zastrzeżeń. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków 

regulaminu konkursu. 

- stronę wokalną (walory głosowe, poczucie rytmu, muzykalność), 

- poprawność językową (wymowę, akcent, intonację), 

2. Zaleca się, aby utwór był dopasowany do możliwości wokalnych 

i językowych uczestnika. Piosenka może być wykonana a cappella, 

z towarzyszeniem instrumentu/ów lub z elektronicznym podkładem 

muzycznym.

IV. KRYTERIA OCENY

4. Werdykt Jury jest niepodważalny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przesyłając formularz zgłoszeniowy oraz nagranie audio-wideo 

osoba zgłaszająca uznaje warunki regulaminu konkursu i wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

oraz publikację nagrań, w tym wizerunków osób przedstawionych 

na nagraniu:

- dobór i interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

- na stronie internetowej Organizatora,

1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne Jury powołane przez 

Organizatora. Jury będzie oceniać:

3. Jury dokona oceny prezentacji w kategoriach: soliści, zespoły.

Ponadto oświadcza, że zapoznała się i zrozumiała niniejszy 

regulamin oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych, zamieszczoną na stronie www.mdk.bialystok.pl 

i nie zgłasza zastrzeżeń. 

- w środkach masowego przekazu. 

- profilu FB Organizatora,
7. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres: 

e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl

8.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator –   

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

2. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane 

w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, 

przyznania nagród i wyróżnień) oraz opublikowane w materiałach 

dotyczących konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań 

(z zaznaczeniem imienia i nazwiska autorów) w materiałach 

konkursowych, w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz 

publikacji w Internecie –  w tym na stronie internetowej i profilu FB 

Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, w celu promowania 

imprezy i kształtowania pozytywnego wizerunku placówki.

4. Zgłoszenia – nagrania prezentacji artystycznych, 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.). 

5. O wynikach konkursu Organizator powiadomi zainteresowanych 

drogą mailową, a film z nagrodzonymi prezentacjami zamieści 

na stronie internetowej MDK oraz na profilu FB do dn. 21 maja 

2021 r. Nagrody należy odebrać do 30 czerwca 2021 r. w siedzibie 

MDK przy ul. Warszawskiej 79A. Nagrody nieodebrane pozostają 

do dyspozycji Organizatora. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

konkursu.


