REGULAMIN KONKURSU ONLINE pn. „ŚPIEWAM DLA MAMY i TATY
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

§ 1.Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu ONLINE pn. „ŚPIEWAM DLA MAMY i TATY
jest Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach, 95-006 Brójce 39 b, tel. 422140387,
600 798 186, e-mail: info@gok.brojce.pl www.gok.brojce.pl bipgok.brojce.pl

§ 2. Cele konkursu:
•

rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży
a także dorosłych,

•

umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych oraz własnej twórczości,

•

propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych,

•

wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zachęcenie jej do pracy
twórczej w zakresie muzyki

•

umożliwienie pracy zdalnej bez konieczności wychodzenia z domu w okresie pandemii.

§ 3. Uczestnictwo w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Brójce.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
–

dzieci do 10 lat

–

11 – 15 lat

–

od 16 lat i dorośli

3. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny - wykonanie z półplaybackiem
lub akompaniamentem (bez linii melodycznej), a czas prezentacji nie powinien przekroczyć
5 minut.
4. Preferowane są pliki wideo przedstawiające śpiewającą osobę. Organizator dopuszcza
jednak przesłanie plików dźwiękowych bez obrazu.
5. Każdy uczestnik może zaśpiewać jeden utwór i przesłać go w postaci pliku w załączniku
na adres info@gok.brojce.pl do dnia 19 maja 2021 r.
6. Uczestnicy konkursu przesyłają mailowo lub składają osobiście w GOK w Brójcach
czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu
7. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun.

8. Utwory nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, liczy się data ich
wpływu do GOK.
§ 4. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
1. Nadzór nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje GOK w Brójcach.
2. Komisja konkursowa oceniająca prace zostanie powołana przez Organizatora.
3. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:
•

dobór repertuaru

•

muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

•

intonacja, brzmienie i technika wokalna,

•

ogólny wyraz artystyczny.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia:
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w miesiącu czerwcu 2021 r.
Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej gok.brojce.pl
2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie i otrzymają nagrody.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 6. Postanowienia końcowe:
1. Nadesłane utwory mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez Organizatora
i rozpowszechniane w publikacjach, na stronie internetowej GOK, Facebooku oraz
publicznie wystawiane. Planuje się opublikować z utworów „Koncert dla Mamy i Taty” na
kanale YouTube i stronie gok.brojce.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Konkursu bez
podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować niezwłocznie.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
6. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.

§ 7. Klauzula
Konkurs ONLINE pn. „ŚPIEWAM DLA MAMY i TATY
1.

Administratorem Pana/Pani, dziecka danych wskazanych w karacie zgłoszenia na przetwarzanie danych
osobowych, udostępnianie wizerunku w przesłanych plikach i oświadczeniu nieodpłatnego przeniesienia
autorskich praw majątkowych jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach.

2. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w
zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl
3.

Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pana/Pani, dziecka/podopiecznego dane celem
udziału w działaniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach w celu udziału w
Konkursie ONLINE pn. „ŚPIEWAM DLA MAMY i TATY oraz materiałach promujących ( ulotki,
informatory) działalność kulturalną GOK w Brójcach zgodnie z Regulaminem i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119)

4.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem.

5.

Podanie danych i udostępnienie wizerunku w przesłanych plikach wideo jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani, dziecku/podopiecznemu udział w Konkursie ONLINE pn.
„ŚPIEWAM DLA MAMY i TATY”

6.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są
szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym,
umowy powierzenia danych do przetwarzania.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres: kontakt@iszd.pl
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe
( imię, nazwisko, wiek) laureatów, wizerunek będą przetwarzanie do momentu odwołania zgody.

