RODZINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK BOŻONARODZENIOWYCH
„KOLĘDUJMY WRAZ”
Regulamin
ORGANIZATOR:
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
CELE:
 rozwijanie rodzinnych zainteresowań muzycznych
 ochrona i popularyzacja tradycji wspólnego rodzinnego kolędowania
 przypomnienie zapomnianych melodii oraz tekstów kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych
 wzmocnienie więzi rodzinnych
 podkreślenie ważnej roli wspólnego śpiewu w życiu rodzinnym
 zagospodarowanie czasu wolnego
 promocja zdrowego stylu życia alternatywnego wobec uzależnieniom Internetem, telewizją
itp.
 rozwijanie pozytywnych cech charakteru uczestników takich jak życzliwość, tolerancja,
otwartość, szczerość, szacunek do innych.
UCZESTNICY:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie rodziny – osoby pozostające w bliskim
pokrewieństwie (np. babcia, dziadek, mama, tata, ciocia, wujek, dzieci), bez ograniczeń
wiekowych.
2. Rodzina zgłaszająca się na konkurs winna być zróżnicowana pod względem wieku i stopnia
pokrewieństwa.
3. Zgłoszenia grupy/rodziny może dokonać osoba pełnoletnia, posiadająca upoważnienie do
reprezentowania wszystkich zgłoszonych osób we wszelkich sprawach dotyczących konkursu.
4. Liczba osób zgłoszonych do konkursu: minimum 3, maximum 8 w tym co najmniej 2 osoby
z gminy Lipnica Murowana.
5. W konkursie nie przewiduje się kategorii solistów oraz duetów.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs będzie się odbywał wyłącznie w formie on-line.
2. Każda rodzina przygotowuje do konkursu 1 pastorałkę bożonarodzeniową lub kolędę.
3. Rodzina reprezentuje przygotowany utwór na nagraniu audiowizualnym, który będzie
podlegał ocenie jury.
4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pliku z nagraniem oraz poprawnie wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszenia (skan) – do pobrania ze strony internetowej
www.kulturalipnica.pl.
5. Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń wraz z oświadczeniami oraz materiałem
filmowym upływa z dniem 20 stycznia 2021 r. W/w materiał należy przesłać drogą
elektroniczną na adres: kulturalipnica@wp.pl lub tradycyjną na adres Gminny Dom Kultury,
32-724 Lipnica Murowana 74, z dopiskiem „KOLĘDUJMY WRAZ”.
6. Uczestnicy mogą śpiewać a cappella, akompaniować do śpiewu na instrumentach
muzycznych lub wykorzystać dostępne podkłady muzyczne.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Powołana przez organizatora Komisja oceniając wykonawców będzie brała pod uwagę
zgodność prezentacji z zasadami regulaminu w tym m.in. dobór repertuaru, sposób
wykonania, czystość brzemienia, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.

2. Spośród uczestników Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-, 2- i 3-cich miejsc oraz
wyróżnień dla których przewidziane są nagrody rzeczowe.
3. Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.
4. Ogłoszenie wyników oraz nagrania filmowe laureatów opublikowane zostaną na kanałach
informacyjnych GDK w Lipnicy Murowanej: www.kulturalipnica.pl oraz na Facebooku – nie
później niż do 2 lutego 2021 r.
5. O formie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą
elektroniczną przez Organizatora.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy
Murowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 14 6852108
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodę
uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii i nagrań z konkursu
na stronach internetowych w celach promocyjnych.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
KLAUZURA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH
OSOBOWYCH:
Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora prawa majątkowe do artystycznych
wykonań zaprezentowanych w nagraniach, w celu wykorzystania ich przez Organizatora
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania zapisu nagrań
b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c. wprowadzenia do obrotu,
d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica Murowana 74, danych osobowych podanych
w związku z udziałem w Konkursie, w celu przeprowadzenia w/w zadania, (w tym na umieszczanie
danych osobowych w protokole oraz na stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na
opublikowanie
wizerunku
(w
postaci
zdjęć
oraz
filmów
audio,
video)
w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego Konkursu. Zgoda obejmuje
w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach
internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych
środkach masowego przekazu.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3
RODO administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1
RODO (Rozporządzenie 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).

