
 
REGULAMIN 

 

1. Organizator:  

Młodzieżowy Dom Kultury imienia Mariusza Zaruskiego z siedzibą w: 

 73 – 110 Stargard, ul. Portowa 3,  

e-mail: sekretariat@mdk.stargard.pl, tel.: 91 834 43 01.  

Biuro organizacyjne festiwalu: imprezy@mdk.stargard.pl 
 

2. Cele:  

2.1. popularyzacja utworów polskich i światowych o tematyce świąteczno-zimowej, 

2.2. prezentacja dorobku artystycznego, 

2.3. odkrywanie talentów muzycznych, 

2.4. wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, 

2.5. integracja środowiska artystycznego, 

2.6. wspieranie uzdolnionych wokalistów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

artystycznych. 
 

3. Miejsce i czas trwania: 

05.12.2022 | ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń 

19.01.2023 | przyjmowanie zgłoszeń do godziny 24:00  

23.01.2023 | prezentacja linków wykonań zakwalifikowanych finalistów na stronie www 

28.01.2023 | Wielki Finał i ogłoszenie wyników! 

3.1. Wyniki oraz prezentacja zakwalifikowanych do Festiwalu wykonań zostaną podane na 

stronie: www.mdk.stargard.pl   
 

4. Warunkiem udziału w Festiwalu jest: 

4.1. prawidłowe wypełnienie „Karty zgłoszenia” znajdującej się na naszej platformie na 

stronie www.mdk.stargard.pl w wyznaczonym terminie,  

4.2. załączenie dowodu uiszczenia opłaty akredytacyjnej, 

4.3. dołączenie linku z nagraniem umieszczonym na prywatnym serwisie www.youtube.com 

mailto:imprezy@mdk.stargard.pl


4.4. wyrażenie zgód załączonych do karty jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w Festiwalu. Niewyrażenie którejkolwiek ze zgód uniemożliwia wzięcie udziału 

w Festiwalu, 

4.5. Przesłanie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 
 

5. Festiwal skierowany jest dla solistów, duetów i zespołów. W Festiwalu nie mogą brać udziału 

chóry.  
 

6. Akredytacja: 

6.1. Soliści: 50,00 

6.2. Duety: 70,00 

6.3. Zespoły: 30,00 od osoby 

6.4. Akredytację należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 91 1020 

4867 0000 1602 0004 3224 tytułem:  Betlejem oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w 

przypadku duetów imiona i nazwiska obu występujących osób, czy nazwę zespołu. 

Wpłaty należy dokonać do dnia 19.01.2023 r.  

Przykład: Betlejem, Jan Kowalski, 14-17 lat lub Betlejem, Nowakowie, zespoły rodzinne 
 

7. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych: 

7.1. Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo (nie wymagane statyczne ujęcie), 

może być nagrany w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednak 

jest dozwolone. Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com 

Wygenerowany publiczny link do nagrania (film konkursowy) należy dołączyć, wpisując 

go w platformie zgłoszeniowej.  

7.2. Opis filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi zawierać:  

7.2.1. imię i nazwisko Uczestnika, 

7.2.2. kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia)  

7.2.3. tytuł wykonywanego utworu  

7.2.4. dopisek: Dzisiaj w Betleyeeeeeem 

7.3. Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament 

własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna).  

7.4. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.  

7.5. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia  

7.6. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.  

7.7. Repertuar obejmuje jedną piosenkę dostosowaną do wieku i możliwości wokalnych. 
 

8. Kategorie wiekowe: 

8.1. Soliści i duety: 

8.2.1. do 9 lat 

8.2.2. 10- 13 lat 

8.2.3. 14-17 lat 

8.2.4. 18 +  

8.2. Zespoły (do 8 uczestników max): 



8.2.1. do 12 lat 

8.2.2. 13-17 lat 

8.2.3. 18 +  

8.3. Nagroda Grand Prix 

8.4. O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika. W przypadku duetów/zespołów o 

kategorii decyduje rok urodzenia najstarszego z Uczestników. Organizator zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji roku urodzenia uczestnika.  
 

9.  Założenia organizacyjne:  

9.1. Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

9.2. Organizator zastrzega, że Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania 

utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub 

pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.  

9.3. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własną odpowiedzialność.  

9.4. Repertuar wykonywany przez uczestnika poprzedniej edycji nie może być prezentowany 

po raz kolejny. 

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz odwołania Festiwalu bez 

podawania przyczyn.  

9.6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury. 

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
 

10.  Kryteria oceny: 

10.1. Jury ocenia występy Uczestników Festiwalu pod względem: walorów głosowych, doboru 

repertuaru dostosowanego do wieku, interpretacji utworu, muzykalności, wyczucia 

rytmu, ogólnego wyrazu artystycznego.  
 

11.  Nagrody:  

11.1. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, dyplomy okolicznościowe, a zwycięzca 

nagrody Grand Prix dodatkowo okolicznościową statuetkę. 
 

12. Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiego Festiwalu „Dzisiaj w Betleyeeeeeem” można 

uzyskać drogą elektroniczną: imprezy@mdk.stargard.pl lub telefonicznie pod numerem 91 834 

43 01.  
 

13. Informacje dotyczące przetwarzaniach danych osobowych:  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE 

L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator regat : Młodzieżowy Dom Kultury w 

Stargardzie i Stowarzyszenie MIEDWIE 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Domu Kultury możliwy jest pod adresem email: 

iodgrzegorzgrenda@gmail.com, 

3) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. 

a, oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO 



4) Odbiorcami  danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa  

5) Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

6) Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działań związanych z udzieloną zgodą 

a po zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 

odrębnych przepisach.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8) Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne lecz stanowi podstawę udziału w ww. przedsięwzięciu. 


