REGULAMIN PRZEGLĄDU
1. Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze
e-mail konkursowy: biurogck@gminaterespol.pl
2. Cele:
 Kultywowanie tradycji świątecznych
 Podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek
 Popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek
 Umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców
 Rozwijanie zdolności autoprezentacji
3. Miejsce i termin:
Przegląd w formie on-line. Śpiewamy w domu, wysyłamy nagrany film. Wyniki ogłosimy w niedzielę
24 stycznia 2021r. na fanpage Gminnego Centrum Kultury (@gckkobylany).
4. Kategorie:
Uczestnicy (soliści) występują w następujących kategoriach:
 I kategoria – klasy I -III
 II kategoria – klasy IV –VIII
 III kategoria – szkoły ponadpodstawowe i starsi
5. Warunki uczestnictwa
 Tematem przewodnim Przeglądu są kolędy i pastorałki
 Solista przygotowuje jeden utwór o tematyce konkursowej
 Czas prezentacji nie powinien przekraczać 4 minut
 Zgłoszeniem jest nadesłany film z kolędą bądź pastorałką na adres: biurogck@gminaterespol.pl
do dnia 20 stycznia 2021r. W temacie wiadomości prosimy wpisać Przegląd Kolęd 2021, natomiast
w treści e-maila:
 w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wysyła rodzic podając: imię i nazwisko dziecka,
miejscowość zamieszkania, kategorię oraz imię i nazwisko rodzica wraz z telefonem
kontaktowym
 osoba pełnoletnia podaje: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategorię oraz telefon
kontaktowy
 Film może być nagrany dowolnym urządzeniem, dowolną techniką – bez montażu
 W nagraniu ma być widoczna cała postać uczestnika
 Utwór może być wykonany z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a’capella (sam głos)

6. Kryteria oceny
Wykonawców będzie oceniać komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury według
następujących kryteriów:
 walory głosowe
 własną interpretację kolęd i pastorałek
 muzykalność
 poczucie rytmu
 dobór repertuaru
 ogólny wyraz artystyczny (osobowość sceniczna i muzykalność)
Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna
7. Nagrody i wyróżnienia
 W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody za zajęcie miejsca I, II oraz III
 Dodatkowo Organizator przewiduje wyróżnienia
 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy
8. Postanowienia końcowe
 Przesłanie zgłoszenia wraz z nagraniem uważane będzie za akceptację warunków niniejszego
regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne
publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie
 Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: Magdalena Jaszczuk – tel. 83 411 20 63 oraz
Mariusz Siwagow – tel. 83 411 20 66, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GCK

Kobylany, dn. 05.01.2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję
Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminne Centrum Kultury z siedzibą:
Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Marta Daniluk
mdaniluk@gminaterespol.pl
83-411-20-62

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji obowiązku prawnego.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem udziału w VIII Powiatowym Noworocznym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Kobylany 2021

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji i profilowaniu.

Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli:
…………………………………………………………….
/data i czytelny podpis/

Prosimy nie wypełniać i nie skanować niniejszej klauzuli informacyjnej. Przesłanie zgłoszenia
wraz z nagraniem uważane będzie za akceptację warunków niniejszego regulaminu.

