
XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „Razem” 

R E G U L A M I N  

I. Organizator : 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul. Hołdunowska 39 

43-143 Lędziny 

32/ 326 78 33 

mokledziny@o2.pl 

II. Cele: 

1. Promowanie wartości chrześcijańskich poprzez popularyzację treści zawartych w tekstach utworów 

sakralnych. 

2. Promocja dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 

4. Popularyzacja piosenki i muzyki chrześcijańskiej. 

5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, muzyki wśród uczestników                      

i ich instruktorów.  

6. Konfrontacja artystycznego dorobku solistów, duetów, zespołów wokalnych i wokalno- 

instrumentalnych. 

7. Wyszukiwanie młodych talentów. 

III . Termin i miejsce 

       11 października 2018 r. sala widowiskowa „Piast”- eliminacje konkursowe 

       18  października  2018  r. uroczysta „Gala Laureatów” 

IV. Uczestnicy: 

W przeglądzie mogą brać udział : 

I - soliści i duety 

II - zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne (do 20 osób) 

III – chóry (powyżej 20 osób) 

Oceniamy w kategoriach wykonawczych - nie wiekowych !!! 

V. Ocena: 

 Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) dobór repertuaru, 

b) interpretacja, 

c) dykcja, 

d) technika wokalna, 

e) aranżacja, 
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f) kompozycja, 

g) ogólny wyraz artystyczny. 

VI. Organizacja przeglądu i zasady uczestnictwa : 

1. Przegląd odbędzie się w dniu 11 października 2018  r.- sala „Piast” , Lędziny, ul. Lędzińska 55, zgodnie              

z harmonogramem przesłuchań. 

2. Termin  nadsyłania zgłoszeń na przegląd upływa dnia  5 października 2018 r. Karta zgłoszeń dostępna                   

w sekretariacie MOK, a także stronie www.mokledziny.pl. Karta powinna być wypełniona czytelnie                        

i dostarczona, przesłana w nieprzekraczalnym wyznaczonym przez organizatora terminie pocztą zwykłą         

lub elektroniczną. Decyduje data wpływu do siedziby organizatora. 

3. Zgłoszenie osób korzystających z gotowych podkładów muzycznych powinno zawierać płytę, bądź 

pendrive  z nagranymi podkładami instrumentalnymi celem właściwego przygotowania akustycznego.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się u organizatora w dniu przeglądu na 30 minut przed 

planowanym występem. 

5. Uczestnik  wykonuje: 

a)   solista i duet – 2 utwory   (utwory powinny być swoim charakterem zróżnicowane)         

b)    pozostali uczestnicy - 3 utwory. 

6. Dopuszczalne są własne kompozycje. 

7. Materiał nagrany na CD (podkłady) powinien być ułożony w przewidywanej kolejności występu artysty. 

8. Materiałów dostarczonych do organizatora nie odsyłamy. 

9. W Koncercie Galowym  wystąpią laureaci przeglądu, oraz zdobywcy I, II, III miejsca, a także zespoły 

wskazane, lub wyróżnione przez komisję. Gala odbędzie się w dniu 18 października 2018 r., godz.: 17:30, 

w sali widowiskowej „Piast”, Lędziny, ul. Lędzińska 55. 

10. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

11. Na uczestników czekają nagrody, statuetki i dyplomy 

12. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej MOK-u, oraz Miasta Lędziny swojego 

wizerunku, nagrań   i zdjęć rejestrujących wykonanie w czasie Przeglądu oraz Gali Konkursowej i nie 

będzie do nich roszczył zastrzeżeń. 

14. Informacja o kolejności występu będzie umieszczona  08.10.2018 r. na stronie www.mokledziny.pl                               

Przesłuchania rozpoczynamy od godziny 10:00. 

15.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Przystępując do konkursu:       

15.1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie przez  MOK w celu prawidłowej pod względem prawnym organizacji konkursu.  

Ponadto wyrażam nieodwołalną nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Miejski Ośrodek Kultury wizerunku 

mojego dziecka na następujących polach eksploatacji. 
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16. 2) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia wizerunku- wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

wizerunku, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

16.3) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunkowo utrwalono- wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie bądź najem oryginału albo egzemplarzy. 

16.4) W zakresie rozpowszechniania wizerunku, w sposób inny niż określony pod literą b)- publiczne 

wykonanie, wystawienie odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w materiałach 

reklamowych , a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,   w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, a także oficjalnych profilach Miejskiego Ośrodka Kultury w mediach 

społecznościowych. 

16.5) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez M.O.K. dla potrzeb związanych  z promowaniem 

Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz  X Przeglądu Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”. Wyrażam zgodę na 

publikowanie imienia i nazwiska dziecka. 

16.6) Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych mojego 

dziecka ani innych praw. Ponadto oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do treści, sposobu               

i formy prezentowanego na zdjęciach i materiałach audio- wizualnych wizerunku mojego dziecka. 

Równocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w/w zdjęć  i materiałów audio- wizualnych za 

pośrednictwem wszelkich mediów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż zdjęcia oraz materiały audio- 

wizualne będą wykorzystane w szczególności do promocji  X Przeglądu Twórczości Chrześcijańskiej                              

„ Razem”, oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 

16.7) Oświadczam, że jestem opiekunem,  osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, oraz, że zapoznałem/am się   z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

16.8) Przystępując do konkursu uczestnik i jego prawny opiekun akceptuje postanowienia regulaminu. 

17. Uczestnik przystępując do Przeglądu w całości akceptuje postanowienia regulaminu. 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunowska39: 43-143 Lędziny 

 lub pod numerem tel: 32/  326 78 33; mail mokledziny@tlen.pl, www.mokledziny.pl 
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