REGULAMIN
GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„WIOSENNE NUTKI 2021” ON-LINE
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa
2. Celem przeglądu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Przeglądzie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w
zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
3. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:











Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży i ma charakter konkursu.
Zgłoszenia uczestników przeglądu dokonać należy do dnia 26 kwietnia 2021 r.
Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować jedną piosenkę, która nawiązuje do tematyki
wiosennej i spełnia jeden z poniższych warunków:
– opowiada o wiośnie
– treść piosenki nawiązuje do wiosennej pory roku
– treść uwzględnia kojarzony z wiosną motyw budzenia się przyrody, nowego życia, nowej
przyszłości, nadziei.
Uczestnicy przygotowują 1 utwór z podkładem muzycznym (półplayback), przy
akompaniamencie własnym (inst. klawiszowe, gitara, itp.) lub a’capella.
Przygotowaną prezentację należy zarejestrować za pomocą telefonu komórkowego i przesłać
na adres: konkurs.gokklodawa@gmail.com wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia i
oświadczeniem.
Przesłane nagranie nie może podlegać obróbce studyjnej i nie może być dłuższe niż 5 min.
Przystąpienie do Przeglądu poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz
oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu i jego warunków
oraz zgodą na utrwalenie i publikowanie wizerunku.
4. Terminarz przeglądu:




26.04.2021

Termin nadsyłania zgłoszeń/nagrań on–line

27 -29.04.2021

Przesłuchania zgłoszonych nagrań



30.04.2021

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja nagrań

5. Przegląd rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
a) solistki, soliści i duety: do 6 lat,
b) solistki, soliści i duety: od 7 do 10 lat,
c) solistki, soliści i duety: od 11 do 13 lat,
d) solistki, soliści i duety: od 14 do 16 lat,

6. Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Przeglądu wyłania zwycięzców
poszczególnych kategoriach wiekowych. Pod uwagę brane będą:
a)dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych
uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół.
7. Przewidziane są nagrody:
a) regulaminowe
•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I miejsca we wszystkich kategoriach,
•DYPLOMY dla wyróżnionych,
Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez
sponsorów.
Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).
8. Informacje ogólne










Zgłaszając się do Przeglądu prawny opiekun uczestnika zezwala na wykorzystanie
i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do
realizacji Konkursu oraz jego wizerunku w obrębie działań związanych z tym Konkursem.
Opiekun ma prawo dostępu do treści danych uczestnika oraz do ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem
zakwalifikowania uczestnika do udziału w Przeglądzie.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego
publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej prezentacji
artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów. Wszelkich informacji
organizacyjnych, programowych i technicznych udzielają pracownicy GOK w Kłodawie
tel. 501 029 121, e-mail: gokklodawa@wp.pl

ZAPRASZAMY

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

___________________ , ____________________
(miejscowość)

(data)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju:
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu i adresu e-mail
w celach promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)*lub
art. 9 ust. 2 lit. a)*Rozporządzeniem 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).
_____________________________
(czytelny podpis, data)

*niepotrzebne skreślić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
a. Administratorem

Państwa

danych

jest

Gminny

Ośrodek

Kultury

(adres: ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa adres e-mail: gokklodawa@wp.pl , numer
telefonu: 63 26 16 241).
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem
Administratora.
c. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu.
d. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
e. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
f. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
g. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
h. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
i. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt3.
j. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

