X GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu:
• Popularyzacja tradycyjnych i wspoó łczesnych kolęd, pastorałek oraz piosenek
só wiątecznych.
• Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.
• Promocja sztuki wokalnej jako só rodka wyrazu artystycznego.
• Krzewienie wsó roó d dzieci i młodziezż y wrazż liwosó ci na muzykę.
• Promowanie uczestnictwa młodziezż y w pozalekcyjnych formach zajęcó jako szansy
na rozwijanie swoich zainteresowanó i talentoó w.
Organizator:
• Gminny Osó rodek Kultury w Zbuczynie
• Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie
Termin i miejsce:
• Przegląd odbędzie się 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00 w sali
widowiskowej Gminnego Osó rodka Kultury w Zbuczynie
Warunki uczestnictwa:
• Konkurs skierowany jest do dzieci i młodziezż y z placoó wek kulturalno – osó wiatowych,
przedszkoli, szkoó ł podstawowych, oddziałoó w gimnazjalnych, scholi, só wietlic i domoó w
kultury z terenu gminy Zbuczyn.
• Kazż dy nauczyciel/opiekun mozż e zgłosicó maksymalnie dwa podmioty (solisó ci i duety
lub zespoły) w kazż dej kategorii wiekowej.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenó do 4
stycznia 2019 r. (do godz. 17.00) listownie na adres: Gminny Osó rodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3, 08-06 Zbuczyn (decyduje data wpływu do GOK), lub dostarczenie jej
osobisó cie bądzó drogą elektroniczną na adres: emilia.biarda@gokzbuczyn.pl
• Akompaniament mogą stanowicó podkłady muzyczne lub akompaniament własny.
Podkłady muzyczne w formacie MP3 nalezż y przesłacó drogą elektroniczną na adres
emilia.biarda@gokzbuczyn.pl. W przypadku problemoó w prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr tel. 500-799-675.
• Kazż dy wykonawca prezentuje jeden utwoó r. Maksymalny czas występu to 5 minut.
Kategorie wiekowe:
• przedszkola – klasy „0”
• klasy I – III
• klasy IV – VI
• klasy VII – VIII oraz III gimnazjum
Kategorie:
• Solisó ci i duety (występujące bez choó ru)
• Zespoły wokalne (max. 10 osoó b w zespole)oraz instrumentalno – wokalne (max. 10
osoó b w zespole). UWAGA! Muzycy oraz osoby tworzące choó rki są wliczane do zespołu.
Jury:
• Nad prawidłowosó cią przebiegu konkursu czuwacó będzie komisja powołana przez
organizatora. Po kazż dej kategorii wiekowej Jury wyłoni laureatoó w i ogłosi wyniki.

Komisja oceniając będzie bracó pod uwagę: walory głosowe, interpretację, intonację,
poczucie rytmu oraz ogoó lny wyraz artystyczny. Postanowienia Jury są ostateczne
i niepodwazż alne. Wykonawcy nie spełniający wymogoó w formalnych nie będą oceniani.
Nagrody:
• Uczestnicy X Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek SŚ wiątecznych otrzymają
pamiątkowe dyplomy w dniu konkursu.
• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas koncertu finałowego 20
stycznia 2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Gminnym Osó rodku Kultury w Zbuczynie.
• Laureaci są zobligowani do wzięcia udziału w koncercie finałowym.
Postanowienia końcowe:
• Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępna jest na stronie www.gokzbuczyn.pl
Wszelkich informacji dotyczących X Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych
udzielają instruktorzy GOK pod nr tel 500-799-675.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU
1.

Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3, NIP 821-19-35045 Regon 000954716.
2. Uczestnikiem Przeglądu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Przeglądzie (dalej jako „Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Przeglądu, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalony za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik biorąc udział w Przeglądzie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez
Gminny Ośrodek Kultury jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Przeglądu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. facebook, youtube,
witrynie internetowej www.gokzbuczyn.pl) i stronach internetowych pokrewnych dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz
podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Zbuczyn), lub
wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminny Ośrodek Kultury w
związku
z organizacją Przeglądu lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
5.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbuczynie przy ul. Jana
Pawła II 3
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Kontakt do IOD: iod@zbuczyn.pl
3) dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach
o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4
powyżej;
4) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do
państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej;
5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w Przeglądzie na
podstawie art. 7 ust. 1 a RODO;

