„Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu”
V Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek- online

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Celem festiwalu „Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu” jest podtrzymanie tradycji śpiewania i
grania kolęd i pastorałek, a także popularyzacja ich wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
1.2. Organizatorem festiwalu„Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu” jest Dom Kultury „Jowisz”
w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej:
www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl.

2. Zasady konkursu:
2.1.Festiwal skierowany jest do osób indywidualnych, bez ograniczenia wieku z terenu gminy Gaworzyce.
2.2. Uczestnicy wykonują jeden utwór w języku polskim- dowolnie wybraną kolędę, pastorałkę lub piosenkę
o tematyce bożonarodzeniowej.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania wykonania utworu w formie video
(format: mp4, mov) o maksymalnej długości 3 minut na adres mailowy dkjowisz@gaworzyce.com.pl oraz
wypełnienie oraz przesłanie wraz z nagraniem indywidualnej karty uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz
oświadczenia (załącznik nr 2). Nagranie należy podpisać imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz
kategorią wiekową!
3. Przebieg konkursu:
3.1. Nagranie należy przekazać do 15.01.2021 roku.
3.2. Zgłoszenia przesłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w festiwalu.
3.3. Oceny zgłoszonych nagrań i wyboru zwycięzców dokona Jury w terminie do 20.01.2021 roku.
3.4. Ocena zgłoszonych nagrań oraz wybór zwycięzców przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:
a) przedszkolaki i młodsi
b) klasy I-III
c) klasy IV-VI
d) klasy VII- VIII
e) szkoły średnie i dorośli

3.5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
•

dobór repertuaru dostosowanego do wieku,

•

walory głosowe,

•

muzykalność,

•

interpretacje prezentowanych utworów,

•

ogólny wyraz artystyczny.
3.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ośrodka oraz profilu Facebook.

4. Nagrody:
4.1. W konkursie przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów,
- komisja ma prawo przyznać miejsca równorzędne lub nie przyznać miejsca danego stopnia,
- decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych, a także do niewyłaniania
zwycięzców i tym samym nieprzyznawania nagród.
4.4. Organizator o sposobie i terminie przekazania nagrody poinformuje w wiadomości e-mail na adres
wskazany w „Karcie zgłoszenia uczestnika”.
5. Wykorzystanie nagrodzonych nagrań i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik Festiwalu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora nagrania video utworu z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele
związane z organizacją, przebiegiem, promocją Festiwalu lub w innych sytuacjach wynikających z
postanowień statutowych domu kultury.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Festiwalu nagrań udzielają Domowi Kultury „Jowisz” nieodpłatnego i
bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
5.3. Przekazanie nagrania kolędy oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ono praw
osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Klauzula informacyjna RODO
5.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.) dalej zwanego "RODO"
informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani i dziecka danych osobowych jest Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach,
zwany dalej: Administratorem. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce lub telefonując pod numer
718-316-100.

5.5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym
w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5.6. Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją
Konkursu.
5.7. Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy
dochodzenie roszczeń.
5.8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
5.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.
5.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
5.11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowani,
w tym profilowaniu.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie nagrań niespełniających
wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Przesłanie nagrań do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

załącznik nr 1 do Regulaminu
Festiwalu „Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu”

Karta zgłoszenia uczestnika
Imię i nazwisko biorącego udział w festiwalu (osoba pełnoletnia):
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka/dzieci biorącego udział w festiwalu *:
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Adres e-mail do kontaktu w sprawie festiwalu :
…………………………………………………………………….………………
Kategoria (proszę podkreślić):
a) przedszkolaki i młodsi
b) klasy I-III
c) klasy IV-VI
d) klasy VII- VIII
e) szkoły średnie i dorośli

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*
…………………………………………………………………………………………………..
w celach wynikających z regulaminu festiwalu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) z
późniejszymi zmianami. Ponadto oświadczam że zapoznałam/-em się z Regulaminem niniejszego konkursu (w jego treści
zamieszczono klauzulę informacyjną RODO) oraz akceptują jego treść.
* wypełnić/podkreślić opcjonalni jeśli dotyczy

.…………..………..……….…………………..……………………………….
(Data, podpis) *

*(właściwe podkreślić)

załącznik nr 2 do Regulaminu
Festiwalu „Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku Małemu”

Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na: nieodpłatne wykorzystanie nagrania audiowizualnego z wykonaniem kolędy
lub pastorałki (dalej: nagrania), przesłanego pocztą e-mail do ośrodka kultury oraz nieodpłatne wykorzystanie:
wizerunku*, w tym głosu *:

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko wykonawcy biorącego udział w przesłanym nagraniu -osoba pełnoletnia)

-wizerunku mojego dziecka, w tym głosu*:
...........................................................................................................................………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka/-ci biorącego udział w nagraniu)

do celów statutowych ośrodka kultury, poprzez opublikowanie na stronach internetowych i profilach w mediach
społecznościowych administrowanych :
- rozumiem, iż w powyższym zakresie wykorzystanie mojego wizerunku*/mojego dziecka*może łączyć się z podaniem
imienia i nazwiska jedynie w celu i zakresie prowadzenia korespondencji oraz w celu udzielenia niezbędnych zgód i
składania oświadczeń;
- oświadczam, że wykorzystanie wizerunku z przesłanego nagrania zgodnie ze zgodą, której udzielam, nie narusza
niczyich dóbr osobistych, ani innych praw;
- wykorzystania ww. nagrania do celów statutowych domu kultury , w tym: nieodpłatnego wprowadzania i emisji za
pośrednictwem sieci Internet tj. publikowania/publicznego udostępniania na stronach internetowych i profilach w
mediach społecznościowych administrowanych przez dom kultury
- w zakresie przesłanego nagrania zobowiązuję się bez żądania wynagrodzenia do przeniesienia na autorskich praw
majątkowych oraz praw pokrewnych do nagrania/i jego części bez ograniczenia czasowego na terytorium całego świata,
w zakresie korzystania i rozporządzania nim we wszystkich krajach na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzania do obrotu,
b) użyczenia i najmu egzemplarzy utworu,
c) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
d) powielania nagrania i fragmentów przesłanego nagrania,
e) opublikowane i udostępniania ww. nagrania w sieci Internet, tj. na stronie internetowej oraz profilu
społecznościowym Facebook.
W zakresie przesłanego nagrania przenoszę na dom kultury prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zależnych do opracowań przesłanego utworu.

