Regulamin
FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, zwane w dalszej
części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
popularyzacja śpiewania piosenek,
stworzenie możliwości debiutu uzdolnionym młodym wykonawcom,
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci
i młodzieży,
rozwijanie postawy ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur,
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
zachęcenie do pracy twórczej w zakresie muzyki,
rozwijanie talentów estradowych,
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
wzajemna wymiana doświadczeń,

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.
Kategorie wiekowe:
I kategoria: uczniowie klas 1-3
II kategoria: uczniowie klas 4-6
III kategoria: uczniowie klas 7-8
TERMIN
Festiwal odbędzie się 15 czerwca 2021 r. (wtorek) od godz. 900 .
Do 11 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 należy zgłosić swą chęć uczestnictwa
w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie KARTY
ZGŁOSZENIOWEJ oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumkultury@chorkowka.pl.
Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych do 25 uczestników w każdej kategorii
wiekowej, o czym będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator poinformuje
zakwalifikowanych uczestników o godzinie rozpoczęcia przesłuchań danej kategorii
wiekowej.

MIEJSCE
Sala Domu Ludowego w Żeglcach
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Uczestnicy pod opieką nauczyciela, instruktora przygotowują piosenki w języku
angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub innym. Każdy
wykonawca przygotowuje jedną piosenkę i występuje wyłącznie w jednej kategorii.
Organizator dopuszcza występ w kategorii solista i duet.
2. Placówka oświatowa lub kulturalna może wytypować maksymalnie 3 prezentacje we
wszystkich kategoriach wiekowych.
3. Podczas prezentacji wokalnej można korzystać z podkładów muzycznych mp3
(pendrive) lub akompaniatora.
4. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie:
•
•
•

warunki głosowe,
właściwe opanowanie języka,
ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie (ruch sceniczny, oddanie klimatu utworu).

Organizator nie zapewnia środka transportu uczestnikom konkursu, przewiduje
natomiast nagrody i wyróżnienia według postanowień komisji konkursowej.
ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w tym
ich udostępnienie na fanpage’u Organizatora, dla potrzeb związanych z realizacją
konkursu oraz jego promocją.
2. Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
13 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 (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
a) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Chorkówce reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Chorkówce 175,
kontakt do Administratora: tel. (13) 43-869-57,
e-mail: centrumkultury@chorkowka.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Chorkówce 175, email: iod@chorkowka.pl.
b) Administrator przetwarza Państwa dane do celów przeprowadzenia konkursu oraz
w celach promująco-informacyjnych działania Organizatora.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (udział
w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6
ust. 1 lit. a RODO),

d) Państwa dane mogą być zmieszczone w lokalnej prasie, m.in. Głos Chorkówki,
internecie tj. stronie internetowej Organizatora, stronie Gminy Chorkówka, fanpage’u
Organizatora oraz Gminy Chorkówka.
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami
danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na
podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
f) W przypadku zamieszczenia danych na fanpage portalu Facebook mogą one trafić
poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. do państw trzecich). Państwa dane osobowe
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tj. bezterminowo lub
do momentu wycofania udzielonej zgody.
g) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą
przesłanki do tych uprawnień, a także przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu należy skontaktować
się z pracownikiem Organizatora lub Inspektorem Ochrony Danych).
h) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem
przetwarzania Państwa danych osobowych.
i) Przystąpienie do konkursu ma charakter dobrowolny, tym samym istnieje
dobrowolność podania danych osobowych. Jednakże nie podanie danych skutkuje
brakiem możliwości brania udziału w konkursie.
j) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
www.centrumkultury.chorkowka.pl
2. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników
Konkursu.

Małgorzata Wierdak
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

