
Impreza profilaktyczna z cyklu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” 

Powiatowy Festiwal Twórczości    

 

 

 

ORGANIZATOR  

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 
 

PARTNERZY 

Urząd Miasta Lęborka  i Starostwo Powiatowe w Lęborku 

 

CEL IMPREZY:  

 zachęcenie uczniów do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, 

 promowanie i kształtowanie kreatywnych postaw wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

 aktywizacja młodych lęborczan w różnych dziedzinach sztuki: malarstwo, taniec, śpiew, itp. 

 inspirowanie dzieci w ramach rewitalizacji społecznej, 

 szansa wypowiedzi w różnych formach artystycznych, 

 integracja środowiska. 

 
 

PREZENTACJE W TRZECH  DZIEDZINACH  ARTYSTYCZNYCH   (załącznik nr 1) 

1. PLASTYKA          2.  MUZYKA             3. TANIEC  

 

Zgłoszenia można składać: 

 w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, ul. Różyckiego 2  

 lub e-mailowo: przegladmdklebork@gmail.com 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

 

 Komisję Sędziowską powołuje Organizator. Przy obliczeniu wyników stosowany jest system zliczania 

punktów od 1 do 10. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu. W sprawach nie 

ujętych w niniejszym regulaminie decyduje kierownictwo festiwalu. 
 

NAGRODY:  
 

     Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników Przeglądu dyplomy i pamiątkowe medale. 

 Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – dyplomy, medale i nagrody. 

 
 

ORGANIZATOR:       PARTNERZY: 

Młodzieżowy Dom Kultury,      Urząd Miasta Lęborka  

ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork    Starostwo Powiatowe w Lęborku 

tel. 59 8 621 645 

e-mail: mdklebork@wp.eu  

www.mdklebork.pl 

www.facebook.com/MDKLebork 
 

 



       Załącznik nr 1  do Powiatowego Festiwalu Twórczości  „Czego szuka młoda sztuka…?” 
 

1. PREZENTACJE   PLASTYCZNE 

Kategorie wiekowe: 10-13 lat; 14-16 lat; 17 lat i powyżej 

Technika i format 
pracy: 

Dowolna (praca płaska lub przestrzenna, malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, ceramika, 
itp.) 

Wymagania: 

Uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie. Do pracy należy 
dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz dokonać akredytacji do dnia 

25.11.2022r. – 15 zł na konto Rady Rodziców MDK w Lęborku. W tytule należy 

wpisać „przegląd – imię i nazwisko uczestnika”. Nr konta: 77 1160 2202 0000 0002 

4063 7212      

Termin dostarczenia 

pracy: 
25 listopada 2022r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. 

Termin wystawy: 

Wystawa podsumowująca wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się              

7 grudnia 2022r. (środa) o godzinie 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Lęborku. 

 

2. PREZENTACJE   MUZYCZNE 

Kategorie wiekowe: do 9 lat; 10-15 lat; 16 lat i więcej 

Wymagania: 

Festiwal adresowany jest do solistów. Obejmuje 2 etapy. 
 

Etap 1:  
Uczestnik przesyła do dnia 25 listopada 2022r. kartę zgłoszenia (załącznik nr 2)                     

i link z nagraniem konkursowym na adres: przegladmdklebork@gmail.com. Film 

należy umieścić na prywatnym koncie w serwisie YouTube (film może być publiczny 
lub prywatny). 
 

 prezentowana piosenka musi być w języku polskim, 

 czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut, 

 repertuar obejmuje jeden utwór, 

 film konkursowy może być nagrany w warunkach domowych, 

 dozwolone jest użycie mikrofonu, 

 film musi być nagrany ciągiem – w postaci jednego ujęcia, 

 niedozwolony jest montaż audio-wideo, 

 opis filmu powinien zawierać: imię i nazwiska uczestnika, wiek oraz tytuł               

autora utworu. 

 
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia akredytacji do dnia 25 listopada 2022r.                

w kwocie 15 zł na konto Rady Rodziców MDK w Lęborku. W tytule należy wpisać 

„przegląd – imię i nazwisko uczestnika”. Nr konta: 77 1160 2202 0000 0002 4063 
7212      
 

Etap 2:  
Komisja konkursowa po przesłuchaniu nadesłanych filmów konkursowych wyłoni 

uczestników, którzy wezmą udział w prezentacjach muzycznych na żywo przed 

publicznością w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku.  

 
 

Podczas występu na żywo uczestnik: 

 wykonuje ten sam utwór, który nadesłał w filmie konkursowym, 

 posiada ze sobą podkład muzyczny (lub instrument, na którym gra, lub osobę 

towarzyszącą, która akompaniuje), 

 podczas festiwalu organizator udostępnia pianino cyfrowe Korg SP-250. 

Termin 2 Etapu: 
2 Etap – prezentacje muzyczne na żywo odbędą się 6 grudnia 2022r. (wtorek) o godz. 

16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku. 

 



3. PREZENTACJE   TANECZNE 

Kategorie wiekowe: do 7 lat; 8-11 lat; 12-15 lat; powyżej 15 lat. 

Kategorie taneczne: 

 Street dance solo i duety (wszystkie style tańca ulicznego)  

 Show dance solo i duety (widowisko taneczne w jednym lub różnych stylach np. 

disco, towarzyski, taniec z pomponami, modern, jazz, pokazy gimnastyczno-
akrobatyczne) 

Czas trwania 

prezentacji  

 solo: do 1:30 min. 

 duet: do 2 min. 

Wymagania: 

Uczestnik lub uczestnicy (duety): 

 dostarczają do 21 listopada 2022r. kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) do sekretariatu 

MDK w Lęborku lub przesyłają ją na adres: przegladmdklebork@gmail.com  

 dokonują akredytacji w kwocie 15zł od uczestnika na konto Rady Rodziców MDK 

w Lęborku. W tytule należy wpisać „przegląd – imię i nazwisko uczestnika”.                     
Nr konta: 77 1160 2202 0000 0002 4063 7212      

 razem z kartą zgłoszenia dostarczają na nośniku pendrive lub przesyłają na 

powyższy e-mail utwór, do którego będą występować 

 sprzęt lub rekwizyty dostarczają we własnym zakresie na miejsce występu (istnieje 

możliwość dostarczenia przez organizatora materacy lub maty gimnastycznej po 
wcześniejszym powiadomieniu) 

Uwagi: 
Organizator do dnia 23 listopada 2022r. poda kolejność występów oraz przybliżoną 

godzinę prezentacji.  

Termin festiwalu 
Festiwal taneczny odbędzie się 28 listopada 2022r. o godz. 16:00 na dużej auli 

Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1. 

 

 

 

 

 

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury z 

siedzibą w Lęborku, przy ul. Różyckiego 2. Przetwarzanie danych  osobowych odbywać   się będzie na   zasadach  

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, z którym można 

skontaktować się e-mailowo:  t.szczepanskamdk@gmail.com 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą  przetwarzane w celu organizacji  i  przeprowadzenia  festiwalu,  a także 

w celach promocyjnych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w festiwalu. 

5. Uczestnikom  festiwalu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz                           
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki,  imię                         

i nazwisko nauczyciela / opiekuna,  nr telefonu do nauczyciela/opiekuna lub szkoły/placówki. 

7. Uczestnikom festiwalu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik festiwalu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach festiwalu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników festiwalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników festiwalu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych 

przepisami prawa. 

11. Dane uczestników festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
12.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 

odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator                                      

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  przypadkowego lub 

niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

 

mailto:przegladmdklebork@gmail.com


 
Załącznik nr 2  do Powiatowego Festiwalu Twórczości  „Czego szuka młoda sztuka…?” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA / UCZESTNIKÓW  

 

 KATEGORIA PRZEGLĄDU (proszę zaznaczyć „X”) 

1. PLASTYCZNA  

2. MUZYCZNA  

3. TANECZNA  

 

KATEGORIA TANECZNA (proszę zaznaczyć „X” – dotyczy przeglądu tanecznego) 

1. Street dance solo  

2. Street dance duet  

3. Show dance solo  

4. Show dance duet  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika (lub uczestników w przypadku duetu w kat. tanecznej): 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia: ……......................................................................................................................... 

3. Miejscowość: ………………………………………………………………………………………. 

4. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………….. 

5. Nazwa i autor utworu muzycznego, do którego występuje uczestnik (dotyczy kategorii muzycznej                  

i tanecznej): ………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego / 

uczestnika pełnoletniego 

 

 

 

 

 


