
REGULAMIN 
 

VIII Festiwal Wokalny „Mikrofon MOK i Ty” 
Wojkowice 2019 

 

1. ORGANIZATOR 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice. 

 

2. CELE I ZAŁOŻENIA 
 

• stworzenie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, 
• popularyzacja sztuki wokalnej, 
• integracja osób utalentowanych muzycznie, 
• rozwijanie zainteresowań, 
• kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji, 
• wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 
 

Impreza odbędzie się 19 i 20 listopada 2019r. o godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

 

4. UCZESTNICY 
 

Uczestnikami mogą być wszystkie osoby od 3 lat, które uprawiają amatorsko 
sztukę wokalną. Przewidujemy następujące kategorie wiekowe: 
 

 
19.11.2019r.      20.11.2019r. 
I kategoria: 3-5 lat      IV kategoria: 13-15 lat 
II kategoria: 6-8 lat      V kategoria: 16 lat i więcej 
III kategoria: 9-12 lat 
 
 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU 
 

• W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści (ewentualnie w towarzystwie 
akompaniatora).  

• Uczestnicy prezentują tylko 1 utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 
5 minut.  

 
Warunkiem uczestnictwa jest: 
 
• prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą ochrony 

danych osobowych dostarczona do Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach osobiście lub mailem: zgloszenia@mokwojkowice.pl 

mailto:zgloszenia@mokwojkowice.pl


do dnia 13 listopada 2019r. do godz. 15.00. Po ww. terminie Organizator 
zamieści na stronie internetowej ostateczną kolejność występów. W przypadku 
Uczestników niepełnoletnich kartę zgłoszenia wypełnia osoba uprawniona do 
jego reprezentowania. 

• opłacenie wpisowego w wysokości: 20 zł na rachunek organizatora:  
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 
48 1050 1227 1000 0023 5343 6203  z dopiskiem „VIII Festiwal Wokalny 
MIKROFON, MOK i TY + imię i nazwisko uczestnika”. 
Wpłaty należy dokonać do 13 listopada 2019 roku. 

 
 
• Podkład muzyczny na płytach CD w formacie audio należy dostarczyć 

realizatorowi dźwięku w dniu przeglądu, 5 min przed wejściem na scenę.  
• Do dyspozycji uczestników będzie mikrofon Shure SM58 (Z KABLEM) oraz 

monitory estradowe typu Wedge (odsłuchy). 
• Do dyspozycji uczestników będzie również będzie również pianino cyfrowe 

Yamaha Clavinova CLP-265 GP – instrument elektroniczny o wyglądzie 
fortepianu).  
W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA Z NASZEGO INSTRUMENTU 
PROSIMY O ZAZNACZENIE W KARCIE ZGŁOSZENIA W WIERSZU 
„AKOMPANIAMENT” KRATKI „PIANINO MOK” 

• W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z INSTRUMENTU PROSIMY 
O WYJAŚNIENIE W KARCIE ZGŁOSZENIA CZY JEST TO INSTRUMENT 
AKUSTYCZNY, BĄDŹ ELEKTRYCZNY/ELEKTRONICZNY I JAKI JEST 
RODZAJ PODŁĄCZENIA (DUŻY JACK, MAŁY JACK, XLR, ITP.)  

 
 

6. OCENA 
 

• Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora.  
• Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. 
• Jury przyzna odpowiednio miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia za 

szczególne dokonania artystyczne. 
 

 

7. KOSZTY ORGANIZACYJNE 
 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 
Organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne napoje, nie zapewniają posiłków. 
 

 
Wszystkich dodatkowych informacji udziela: 
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach  
ul. Jaworznik 6  
42-580 Wojkowice 
Tel./fax 32 769 64 82  
www.mokwojkowice.pl  
 
 

http://www.mokwojkowice.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA 
VIII Festiwal Wokalny „Mikrofon MOK i Ty” 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika: ...………………………………………………………………………………………… 

Instytucja delegująca: ……………………………………………………………………………………………………. 

Opiekun uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy, e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………............................................. 

Akompaniament:          PODKŁAD            PIANINO MOK  

         INSTRUMENT WŁASNY……………………..…………………………………………………………………… 

(jaki? Jeśli elektryczny lub elektroniczny - jakie ma wyjście sygnału - duży jack, XLR, itp.) 

 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa (zaznacz właściwą): 

            

I  kategoria: 3-5 lat     II  kategoria: 6-8 lat          III  kategoria: 9-12 lat   

 

 IV kategoria: 13-15 lat     V kategoria: 16 lat i więcej 

 

 

 

 

 

 
Czy wystawić fakturę VAT?  TAK              NIE 
 
Dane do faktury: ………………………………………………………………………….............................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną, filmową i dźwiękową 
występu oraz publikację w mediach, oraz oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się 
z treścią regulaminu. 
 
 
……………………………………     ………………………………………….. 
 

    data                 podpis Uczestnika bądź opiekuna 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w 
Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: 
mok@mokwojkowice.pl. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO), informuję że: 
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, 
w celu organizacji konkursu/przeglądu. 
2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji 
konkursu/przeglądu. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie/przeglądzie. 
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz 
Islandia, Lichtenstein i Norwegia). 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji 
konkursu/przeglądu, a także po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń 
jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 
w szczególności podatkowych i rachunkowych. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie 
pisemnej. 
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 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 (RODO). 
8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać 
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług 
oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 
prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym. 
 
 
 
                 Miejscowość i data                                                       Podpis rodzica/opiekuna 
 
 
…..................................................................              ….…..................................................................                               

mailto:rejestracja@stommedarte.pl
mailto:barbara.pawlak@mokwojkowice.home.pl

