„ŚPIEWAJCIE I GRAJCIE MU”
Regulamin Przeglądu Kolęd i Pastorałek
ONLINE

Samborzec 2020

1. Organizator:
Wójt Gminy Samborzec i Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu
2. Cele:
-propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;
-popularyzowanie działań artystycznych;
-rozbudzanie kreatywności dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
-wzmacnianie tradycji, więzi rodzinnych poprzez wspólne śpiewanie;
-stwarzanie dzieciom i rodzicom okazji do zaprezentowania swoich talentów.
3. Uczestnicy i kategorie:
I Kategoria Soliści: dzieci i młodzież do lat 15
II Kategoria Soliści: młodzież i dorośli powyżej 15 roku życia
III Kategoria Duety, tria, grupy rodzinne
4. Zasady udziału:
a) Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nagranie kolędy, pastorałki lub utworu
świątecznego. Utwór może być wykonany a capella, z podkładem muzycznym lub
z towarzyszeniem instrumentów muzycznych. Plik z nagraniem opisanym imieniem i nazwiskiem
oraz numerem telefonu, należy przesłać do 16.12.2020 r. na adres e-mail:
kultura.samborzec@wp.pl lub dostarczyć na nośniku osobiście do siedziby GOK.
b) Nagranie może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.
Każdy z uczestników (lub cała grupa) przygotowuje tylko jeden utwór, a czas prezentacji nie
powinien przekraczać 5 min.
c) Wybrane nagrania zostaną umieszczone na stronie www.kulturasamborzec.pl oraz na profilach
GOK w mediach społecznościowych.
d) Zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), przesłanie nagrania oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne
utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie wizerunku
utrwalonego na potrzeby „Przeglądu Kolęd i Pastorałek”. Przesłanie nagrania jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na: wykorzystanie, obróbkę nagrania, publiczne odtworzenie nagrania,
rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Samborcu, w szczególności w: mediach elektronicznych, na oficjalnej stronie
GOK, portalach społecznościowych – w tym na kanale Youtube GOK, na fanpage pod adresem
https://www.facebook.com/gcksir, w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych.
W przypadku osób niepełnoletnich przesłanie nagrania odbywa się za wiedzą i zgodą
rodzica/opiekuna prawnego.
e) Administratorem danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail,
wizerunek) jest Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mailem:
iod@kulturasamborzec.pl lub listownie na adres administratora.

f)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)dane będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na wykorzystanie wizerunku) oraz lit. b (regulamin Przeglądu) w celach
związanych z organizacją Przeglądu, w celach informacyjnych i promocyjnych.
g) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
h) Dane osobowe będą przetwarzane po ogłoszeniu wyników Przeglądu przez okres przewidziany
instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt Organizatora.
i) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych
j) osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
5. Jury Konkursu powołane przez Organizatora oceniać będzie następujące walory wykonawcze:
-poprawność wykonania
-muzykalność
-ogólne wrażenia artystyczne

6. Terminy:
Do 16.12.2020 r. - wysyłanie filmów
18-19.12.2020 r. – ocena Jury
21.12.2020 r. – ogłoszenie wyników
7. Dla uczestników Przeglądu przewidziano nagrody.
8. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 15 831 44 43 w. 43 oraz pod adresem email:
kultura.samborzec@wp.pl.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.

