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XVIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ 

„WIOSENNE SZANTOWISKO” W SIECI 2021 

organizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 

oraz 

Szkołę Podstawową nr 46 

w Bytomiu 

 
Zapraszamy Was do udziału w edycji on-line naszego festiwalu. Tym razem nie spotkamy 

się na przesłuchaniach  konkursowych i  żeglarskiej zabawie. Zachęcamy jednak do wysłania  
filmiku z prezentacją. 
Przesłuchania konkursowe odbędą się JEDNOETAPOWO- przesłanie nagrania i dokumentów 
oraz wyróżnienie najlepszych wykonań przez komisję konkursową. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 czerwca 2021 r. na stronie www.mdk.bytom.pl 
oraz www.sp46bytom.pl 
Nagrody będą do odbioru w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ulicy Rostka 
16. / nagrodzonym i zamieszkały daleko od Bytomia upominki wyślemy pocztą tradycyjną/. 
Każdy z uczestników otrzyma dyplom pamiątkowy za udział w festiwalu który prześlemy 
drogą elektroniczną. 
 

 
CELE KONKURSU:   

• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży reprezentujących placówki 
oświatowe województwa śląskiego, 

• promowanie szant i piosenek żeglarskich, 

• zapoznanie z tematyką marynistyczną oraz rozbudzanie zainteresowań w tej 
dziedzinie, 

• stworzenie możliwości przeżyć artystycznych, satysfakcji i wspólnej zabawy. 
 

KRYTERIA OCENY UTWORÓW KONKURSOWYCH: 

• dobór tematyczny repertuaru, 

• opracowanie muzyczne i interpretacja  utworów o tematyce żeglarskiej, 

• wykonanie i pomysłowość prezentacji, 

• akompaniament „na żywo” lub śpiew a’capella (wyklucza się instrumenty 
elektroniczne, podkłady instrumentalne), 

• ogólny wyraz artystyczny. 
 
 

http://www.mdk.bytom.pl/
http://www.sp46bytom.pl/
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KATEGORIE WIEKOWE  
Konkurs obejmuje kategorie wiekowe: 

a. dzieci w wieku przedszkolnym 
b. uczniowie szkół podstawowych i placówek oświatowych klas I-IV  
c. uczniowie szkół podstawowych i placówek oświatowych klas V-VIII, 
d. uczniowie szkół średnich i techników /kategoria będzie oceniana jeśli zgłoszą się 

zespoły tych szkół/ i placówek oświatowych 
e. dorośli, np. rodzice, nauczyciele i każda pełnoletnia osoba 
W zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń organizatorzy mogą zmienić kategorie 

wiekowe. 
 
   WARUNKI PREZENTACJI UTWORÓW W KONKURSIE 

• W konkursie występują  grupy- załogi, nie przewiduje się występów solowych                                                           
i duetów. 

• Grupa prezentuje jeden utwór w zespole od 3 do 8 osób w wybranych kategoriach 
wiekowych z akompaniamentem granym „na żywo” lub a’capella (bez 
akompaniamentu) - wyklucza się używanie keyboardów. 

• Preferowane są stroje żeglarsko-pirackie, rekwizyty i dobry humor ☺ 

• Profesjonalne jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody w każdej 
kategorii wykonawczej. 

• Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 
 
 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU następuje drogą elektroniczną na adres 
szantowisko@mdk.bytom.pl do dnia 24 maja 2021 r. 
Należy przesłać: 
- wypełnioną kartę zgłoszenia 
-  nagranie piosenki w formacie mp4 poprzez Wetransfer lub jako link do YouTube 
bez obróbki studyjnej (dopuszczone jest nagranie utworu śpiewanego do 
mikrofonu). Nagranie proszę opisać WIOSENNE SZANTOWISKO 2021- NAZWA 
ZESPOŁU- KATEGORIA 
 

  
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej  
 MDK1 w Bytomiu www.mdk.bytom.pl , Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu 
www.sp46bytom.pl oraz na fanpage’u MDK Bytom www.facebook.com/MDKBytom. 
 
 
Klauzula informacyjna 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury n 1                                
w Bytomiu, przy ul. Rostka 16 w Bytomiu 
2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
alexandradh@tlen.pl 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu; 
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

mailto:szantowisko@mdk.bytom.pl
mailto:szantowisko@mdk.bytom.pl
http://www.mdk.bytom.pl/
http://www.sp46bytom.pl/
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zebrane; 
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 
7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji                                      
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję 
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1                           
w Bytomiu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji 
celów, w jakim zostały zebrane. 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie                     
w Internecie (w tym na portalach społecznościowych m.in. Facebook,  YouTube itp.) oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być 
użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 
osobistych. 
 
Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w zakresie objętym 
powyższymi zapisami. 
 
 
 


