REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu kolęd i pastorałek.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, zwany dalej
„Organizatorem”.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz dzieci ze szkół i przedszkoli Gminy
Goleszów.
2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie jednej dowolnej, tradycyjnej kolędy lub
pastorałki polskiej.
3. Udział w Konkursie wiąże się jednocześnie z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku w formie przesłanego nagrania wideo oraz zdjęć, które będą umieszczone
na stronie internetowej Organizatora oraz na jego fanpage na portalu
społecznościowym Facebook w celu wyłonienia laureatów – przyznania nagrody
publiczności.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) osobiście w sekretariacie GOK, 43-440 Goleszów, ul.
Cieszyńska 25 oraz przesłanie nagrania wykonywanego utworu mailowo na adres email gok@goleszow.com.pl
5. Termin wysłania zgłoszeń upływa z dniem 19.12.2021 r. Czas trwania nagrania nie
może przekroczyć 5 minut.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nadesłanych nagrań.

III. KRYTERIA OCENY
1. Jury wyłoni laureatów I, II, III. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
2. Jury będzie oceniało:
a) dobór repertuaru
b) interpretację utworu
c) aranżację
d) umiejętności wokalne i instrumentalne
e) ogólne wrażenia artystyczne

3. Oprócz trzech nagrodzonych miejsc Organizator przyzna także nagrodę publiczności.
Wyłonienie laureata publiczności odbędzie się w wyniku głosowania za pomocą pozytywnych
reakcji:
na poszczególne wideo z nagraniem występu (kolęda tradycyjna)
uczestników Konkursu na profilu Facebook Organizatora.

IV. NAGRODY
1. Nagroda dla uczestników Konkursu:
a) promocja nagrania na stronach Organizatora.
b) nagroda dla laureatów: nagroda rzeczowa, występ podczas Koncertu Noworocznego
c) nagroda publiczności – upominek (nagroda rzeczowa).

V. TERMINY
•

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniami upływa w dniu
19.12.2021

•

publikacja nagrań na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz
głosowanie internetowe rozpocznie się w dniu 20.12.2021 i potrwa
do północy dnia 26.12.2021.

•

Termin ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 27.12.2021

•

Termin wręczenia nagród oraz występ laureatów nastąpi podczas Koncertu
Noworocznego w dniu 15.01.2022 w sali widowiskowej GOK

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mając na uwadze dynamikę sytuacji związaną z wprowadzanymi obostrzeniami w ramach
trwającego stanu pandemii, o wszystkich ewentualnych zmianach regulaminowych
wynikających z w/w obostrzeń Organizator będzie informować na bieżąco na stronach
internetowych GOK
2. Nagrania są własnością Organizatora.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie przy promocji nagrań
wideo, w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie
danych osobowych Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich nazwisk oraz wizerunku
na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu społecznościowym Facebook.
4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz.
1145 ze zm.) oraz ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), wzięcie udziału w nagraniu oznacza wyrażenie zgody na
nieodpłatne utrwalenie występu na żywo oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie
wielokrotne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na potrzeby Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z 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.
6. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin niniejszego Konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej
www.goleszow.com.pl

