
 

WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ - ONLINE  

,,WITAJ MAJOWA JUTRZENKO’’ 

I. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel./fax: (58) 6988618 

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

II. CELE KONKURSU: 

• uświetnienie obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

• zachęcanie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu, 

• popularyzacja piosenek patriotycznych, 

• kształcenie uczuć patriotycznych, 

• prezentacja dorobku artystycznego, 

• odkrywanie talentów muzycznych, 

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. 

III. CZAS I MIEJSCE TRWANIA: 

• Rozpoczęcie konkursu 01.03.2021 r. 
✓ I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – do 31.03.2021 r. 

✓ II etap – Prezentacja linków piosenek zgłoszonych do konkursu po wstępnej weryfikacji - 

na Facebooku MDK od 06.04.2021 r. 

✓ III etap – Finał - prezentacje laureatów (na żywo – jeżeli pozwoli na to sytuacja 

epidemiczna w województwie pomorskim) w sali widowiskowej MDK Gdynia ul.Grabowo 

2 w dniu 24.04.2021 r. od godz. 9.30. Podczas finału konkursu dopuszcza się udział 

jednego Opiekuna/Rodzica solisty, duetu czy zespołu wokalnego. 

• Lista zakwalifikowanych do finału wokalistów zostanie opublikowana na stronie 

www.mdk.gdynia.pl do 20.04.2021 r. 

• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.mdk.gdynia.pl Młodzieżowego Domu 
Kultury. 

IV. UCZESTNICY: 

Zapraszamy do udziału w konkursie solistów, duety oraz zespoły wokalne. 
Kategorie: 

• Soliści i duety w wieku 7-10 lat, 

• Soliści i duety w wieku 11-14 lat, 

• Soliści i duety w wieku 15-19 lat, 

• Soliści i duety w wieku powyżej 19 lat, 

• Zespoły wokalne do 12 lat (od 3 do 8 osób), 

• Zespoły wokalne do 19 lat (od 3 do 8 osób), 

• Zespoły wokalne powyżej 19 lat (od 3 do 8 osób). 
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O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. W przypadku duetów/zespołów o 

kategorii decyduje rok urodzenia najstarszego z uczestników. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów i zespołów wokalnych. 

2. Każdy uczestnik/duet/zespół prezentuje jeden dowolny utwór patriotyczny w języku 

polskim. 

3. Piosenkę można wykonywać z podkładem muzycznym, a’capella, z towarzyszeniem 

instrumentu lub z odtwarzanym akompaniamentem. 

4. Czas trwania prezentacji: do 4 minut. 

5. Akredytacja za udział w konkursie wynosi: 

✓ soliści 40 zł, 
✓ duety 50 zł, 
✓ zespoły wokalne: od 3 do 8 osób, po 20 zł od osoby. 

Opłatę na poczet akredytacji należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31.03.2021 r. na 
konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem:  

✓ akredytacja „Witaj Majowa Jutrzenko 2021’’  
✓ w przypadku solistów i duetów również: imię i nazwisko uczestnika/ów, kategoria 

wiekowa 
✓ w przypadku zespołów również: nazwę zespołu, ilość osób w zespole, kategorię 

wiekową 
6. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie będzie zwracana. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: 

witajmaj@mdk.gdynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 r.: 

✓ linku do prawidłowo zatytułowanego filmu umieszczonego w serwisie 

www.youtube.com. Rekomendowana rozdzielczość 720p lub 1080p. 

✓ przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia” 

✓ skanów zgód i oświadczenia podpisanych odręcznie przez rodziców wszystkich 

nieletnich uczestników lub pełnoletnich uczestników 

✓ potwierdzenia dokonanej akredytacji. 

W tytule e-maila należy wpisać imię i nazwisko solisty/duetu lub nazwę zespołu oraz kategorię 

wiekową uczestnika(-ków)/zespołu. 

Brak kompletu dokumentów i załączników może skutkować odrzuceniem zgłoszenia. 

Zgłoszenia nadesłane po 31.03.2021 r. nie będą rozpatrywane. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESŁANYCH FILMÓW KONKURSOWYCH 

1. Film konkursowy powinien być nagrany poziomo i ze statycznego ujęcia, może być nagrany 

w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednakże jest dozwolone. 

2. Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie www.youtube.com. 

3. Tytuł filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube musi zawierać dane w 

następującej kolejności: 

✓ imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu 

✓ kategorię wiekową (liczy się rok urodzenia), 

✓ dopisek: „Witaj Majowa Jutrzenko 2021” 

Przykład: Jan Kwiatkowski, 11-14 lat, „Witaj Majowa Jutrzenko 2021” 

mailto:witajmaj@mdk.gdynia.pl
http://www.youtube.com/


 

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

5. Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. 

VII. OCENA I NAGRODY  

Oceny nadesłanych piosenek dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Decyzje 

jurorów są ostateczne i niepodważalne. 

Kryteria oceny: 

✓ muzykalność i walory głosowe, 

✓ dobór repertuaru, 

✓ intonacja, 

✓ dykcja i emisja głosu, 

✓ ogólny wyraz artystyczny. 

Jury może wytypować trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej. Jury może zadecydować o 

przyznaniu dodatkowych nagród. 

VIII. ZASADY ORGANIZACYJNE  

1. Przesłanie „Karty zgłoszenia” wraz z załącznikami jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

2. Wyrażenie zgód załączonych do karty jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie. Niewyrażenie którejkolwiek ze zgód uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

3. W przypadku niepełnoletniego uczestnika oświadczenia muszą być podpisane przez 

Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego uczestnika. W przypadku uczestnika 

pełnoletniego zgodę podpisuje zainteresowany wokalista. Podpisane zgody (skany) należy 

przesłać na adres: witajmaj@mdk.gdynia.pl do 31.03.2021 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji utworów w środkach 

masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach konkursu, 

również na stronie internetowej oraz serwisie FB placówki. 

5. Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykorzystywania utworów 

z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców 

oraz producentów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu, regulaminu, zasad 

przeprowadzenia oraz odwołania konkursu bez podawania przyczyn. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

9. Szczegółowych informacji na temat Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej – 

online „Witaj Majowa Jutrzenko” udziela koordynator Marian Walentynowicz tel.: 517-767-

744, e-mail: witajmaj@mdk.gdynia.pl lub biuro organizacji imprez: tel. 512-496-277. 

Koordynator konkursu: Marian Walentynowicz 
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Klauzula informacyjna: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury z 

siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. 
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@gdynia.pl. 
3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej -online „Witaj Majowa Jutrzenko”, a także w celach 
promocyjnych. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art.6 ust. 1 lit. a 
RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. 

6. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalu Facebook i YouTube. Informujemy, że 
serwery serwisu Facebook oraz YouTube znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują 
inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na 
który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty ich wprowadzenia, licząc od roku następnego po 
zakończeniu konkursu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 
prawo do: sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcie zgody 
w dowolnym momencie. 

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu przez administratora. 

10. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
podmiotów przewidzianych przepisami prawa. 

11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-
193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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