GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ
16 MARCA 2021
REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest
Gminne Centrum Kultury w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Mrozy.
1. Cele konkursu:
• popularyzacja polskich piosenek;
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród mieszkańców gminy
Mrozy;
• promocja śpiewu i kultury muzycznej;
• wspieranie osób uzdolnionych wokalnie poprzez umożliwienie prezentacji ich talentów;
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
2. Warunki uczestnictwa:
• warunkiem zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie i terminowe przesłanie skanu lub zdjęcia
własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia wraz z niezbędnymi zgodami oraz podkładu
muzycznego na adres e-mail: konkursygminnegck@wp.pl;
• potwierdzenie przesłanego zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail zgłaszającego do dnia
8 marca 2021 r. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt z Organizatorem
najpóźniej do dnia 9 marca 2021 r. do godz. 12.00;
• każdy uczestnik jest zobowiązany zaśpiewać 1 piosenkę w języku polskim, do której tekst
i muzykę napisali polscy autorzy;
• dopuszczalne jest zaprezentowanie piosenek autorskich;
• zgłoszeń mogą dokonywać placówki oświatowe, kulturalne oraz osoby prywatne;
• istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych i grupowych;
• uczestnik może wystąpić indywidualnie i jako członek zespołu, nie może jednak wystąpić solo
i w duecie;
• występ nie może przekraczać 5 min.;
• dopuszczalny jest akompaniament instrumentalny, podkład muzyczny lub śpiew
a cappella;
• nie obowiązuje limit zgłoszeń z danej placówki.
3. Przebieg konkursu:
• podkłady oraz niezbędne dokumenty należy przesłać do niedzieli 7 marca 2021 r.
do godz. 24.00 na adres e-mail: konkursygminnegck@wp.pl;
• opublikowanie kolejności występów nastąpi w środę 10 marca 2021 r.;
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Przegląd odbędzie się we wtorek 16 marca 2021 r. w sali widowiskowej GCK;
występy oceni komisja konkursowa, której rozstrzygnięcia są ostateczne;
wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kulturalnemozy.pl oraz na Facebooku
Gminnego Centrum Kultury w Mrozach do dnia 17 marca 2021 r.;
rozdanie nagród zwycięzcom oraz występy wybranych laureatów odbędą się w trakcie finału
w niedzielę 21 marca 2021 r. o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach;
odbiór nagród nieodebranych w czasie finału będzie możliwy do piątku 26 marca 2021 r.
w godzinach pracy biura GCK;
nagrody nieodebrane do ww. dnia przechodzą na własność Organizatora.

•
•

Kryteria oceny:
zgodność z tematyką konkursu;
technika wokalna (intonacja, dykcja);
muzykalność;
dostosowanie repertuaru do wieku i możliwości wokalnych oraz interpretacyjnych
wykonawców;
interpretacja;
ogólny wyraz artystyczny.
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Kategorie wiekowe:
przedszkola i klasy „0”;
szkoły podstawowe kl. I-III;
szkoły podstawowe kl. IV-VI;
szkoły podstawowe kl. VII-VIII;
szkoły średnie i dorośli;
zespoły międzypokoleniowe/rodziny.

6. Laureaci I miejsca w każdej kategorii wiekowej mają zagwarantowany udział w drugim etapie
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Kulturomaniak 2021, bez konieczności
przesyłania nagrania niezbędnego w etapie pierwszym, z zastrzeżeniem prezentacji tego
samego występu. W omawianym przypadku konieczne będzie spełnienie kryteriów
regulaminowych przeglądu Kulturomaniak 2021.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, formule oraz przebiegu
konkursu, w szczególności z uwagi na dostosowanie do przepisów związanych z zapobieganiem
epidemii COVID-19.
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Gminnego Centrum Kultury w Mrozach obowiązuje
przestrzeganie przepisów związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19 i stosowanie się
do ogłoszeń i poleceń pracowników GCK.
9. Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Mrozach.

Informacje na temat konkursu:
koordynator.gckmrozy@gmail.com
25 757 44 79
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Obowiązek informacyjny:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
(adres: Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy; tel.: 25 757 44 79; e-mail: kulturalnemrozy@gmail.com).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Piosenki
Polskiej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych oraz usunięte bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
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