
 

  

2021/2022 
FELHÍVÁS NÉPDALÉNEKLÉSI 

VERSENYRE                                   
 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 

meg újra meg nem szerzi magának” (Kodály Zoltán) 

A Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium 7. alkalommal hirdeti meg alsó tagozatos tanulók részére megyei 

népdaléneklési versenyét. 

 

Két korcsoportban lehet nevezni: 

1. korcsoport: 1-2. osztály 

2. korcsoport: 3-4. osztály 

 

A verseny során a versenyzőnek egy népdalcsokrot kell előadnia (szólóének, kíséret 

nélkül).  

Minden iskola korcsoportonként 2 versenyzővel nevezhet. Mindkét kategóriában a 

legjobbak díjazásban részesülnek. 

 

A vírushelyzetre való tekintettel online lebonyolítást tervezünk olyan formában, hogy 

videó felvételeket várunk a kisgyermekek produkciójáról. A felvételt vagy a felvétel 

elérhetőségét kérjük, hogy 2021. november 21-ig küldjék el számunkra. Terveink szerint 

a felvételek 2021. november 26-ig lesznek megtekinthetők, ezért kérjük, hogy 

elérhetőség megadása esetén a publikálás eszerint történjen. 

 

A zsűrizésnél nem a felvétel minősége, hanem a kisgyermek hangja, megjelenése, 

átszellemültsége, a produkció varázsa fog dönteni, ezért bátorítunk mindenkit a 

készülésre és versenyben való részvételre.  

A mellékelt Hozzájáruló nyilatkozatot 2021. november 21-ig kitöltve, aláírva, szkennelve 

küldjék meg a nepdaleneklesiverseny@gmail.com e-mail címre! 
 

A felvételek vagy felvétel elérhetőségek ill. a Hozzájáruló nyilatkozat beküldési határideje: 

2021. november 21. 
 

Felmerülő kérdéseitekkel Zsováné Palotai Gabriellához fordulhattok e-mailben 

(VÁLTOZÁS AZ E-MAIL CÍMBEN! nepdaleneklesiverseny@gmail.com) vagy telefonon 

(30/681-3514). 

 

Sikeres felkészülést kívánunk!                                    Szeged, 2021. szeptember 24. 

 

       Szegedi Ágnes                                                             

                    főigazgató                     
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 HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

(Megyei népdaléneklési verseny alsó tagozatos tanulók részére) 

 

Alulírott,  ...................................................................................................................  

(lakcíme  .................................................................................................................. ) 

ezúton hozzájárulok /nem járulok hozzá*, hogy a Karolina Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

*16. életévét be nem töltött versenyző esetén:…………………………………….. 

nevű gyermekem nevét, iskolájának nevét, osztályának jelét, és 

versenyeredményét, a versenyen készült képet 

*felkészítő tanár esetén: nevemet, iskolám nevét, a versenyen készült képet 

*(Kérjük a választott részt aláhúzni.) 

a https://www.karolinaiskola.hu/hivatalos/dokumentumok-szabalyzatok oldalon 

olvasható „Oktatási adatkezelési tájékoztató (általános iskola és gimnázium)” című 

tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza. 

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Kelt: 

________________________ 

                                                                                  nyilatkozattevő 

                                           (16. életévét be nem töltött versenyző esetén                                

szülő/törvényes képviselői) aláírása 

 

 

 

 

i Különélő szülők esetében elegendő, ha a gyermek felügyeletét ellátó szülő írja alá. Ha a felügyeleti 

jogot a különélő szülők közösen gyakorolják, abban az esetben mindkét szülőnek alá kell írnia a 

nyilatkozatot. (Polgári Törvénykönyv 4:164-166. §, 4:173-177.§) 
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