Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
al. Wojska Polskiego 26, 11-606 Budry
(87) 427 80 48, fax. (87) 427 80 40 e- mail: gokbudry@wp.pl
www.gokbudry.xip.pl

XIX REGIONALNY
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
STYCZEŃ 2021r.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach (tel. 87 427-80-48)
Cele przeglądu:
- kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
- propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
- możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń wykonawców

REGULAMIN
Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
a)SOLIŚCI z podziałem na kategorie wiekowe:
- przedszkolaki
- dzieci klas I - III
- dzieci z klas IV –VI
- dzieci z klas VII –VIII
- młodzież do lat 18
- dorośli
b)ZESPOŁY (w tym duety, rodziny itp.) bez podziału na kategorie wiekowe
1. Wykonawcy przygotowują i prezentują w formie on-line 1 utwór (kolędę, pastorałkę lub piosenkę o
tematyce bożonarodzeniowej ). Przesłane nagranie nie może być wcześniej prezentowanie w żadnej
formie publicznie ( w tym zamieszczanie w mediach społecznościowych, YouTube itp.).
2. Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:
- oryginalność interpretacji
- intonację, muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców
- ogólny wyraz artystyczny
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest NAGRANIE WIDEO jednego utworu (kolędy, pastorałki
lub piosenki o tematyce bożonarodzeniowej). Nagranie powinno być zrealizowane powszechnie
dostępnym sprzętem audiowizualnym typu kamera, telefon, tablet – w układzie poziomym.
W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania,
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
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4. Wypełnioną kartę zgłoszeń, podpisaną zgodę oraz link do nagrania należy przesłać do Organizatora na
adres gokbudry.dorota@interia.pl do 10 stycznia 2021r. Ze względu na wielkość pliku, należy w tym
celu wykorzystać dysk Google lub serwis wetrasfer.com.
W tytule prosimy podać: Zgłoszenie na XIX Przegląd Kolęd – imię nazwisko lub nazwa zespołu.
5. W związku z RODO opiekun zespołu jest zobowiązany do załączenia indywidualnych zgód
poszczególnych członków zespołu w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2021r.
6. Wyniki zostaną opublikowanie przez Organizatora 15 stycznia 2021r.
7. Jury przyzna I, II i III miejsce (statuetki, dyplomy i nagrody) w poszczególnych kategoriach
oraz nagrodę GRAND PRIX – za największe wydarzenie artystyczne Przeglądu
8. Organizator ma prawo do upubliczniania nagrań konkursowych w mediach.
9. Decyzje podjęte przez komisję kwalifikacyjną oraz jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
12. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszystkim uczestnikom Konkursu życzymy miłej zabawy!
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KARTA ZGŁOSZENIA
NA XIX REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
Styczeń 2021r.
WYKONAWCA/ZESPÓŁ
KATEGORIA
ILOŚĆ OSÓB
(dotyczy zespołów)
INSTYTUCJA
DELEGUJĄCA: (nazwa,
adres i telefon)
OPIEKUN
(imię i nazwisko, telefon)
REPERTUAR
AUTOR
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich* / mojego dziecka* / dziecka, którego jestem
rodzicem/opiekunem prawnym* …………………………………………….. w celu i w zakresie niezbędnym
do udziału w XIX Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Budrach 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* niewłaściwe skreślić
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.
…………………………………………...
(data, czytelny podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w konkursie pn. XIX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowanej
przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego* /
mojego dziecka*/ dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* ………………………………………
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 880) w celach promocyjnych działalności GOK w mediach (m.in. na stronach
www.gok.budry.xip.pl, facebook, w prasie).
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, czytelny podpis)

