Regulamin
I Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej „O Czerwieńską Różę”
19 maja 2019 r.

1. Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
2. Cel imprezy:
•

Popularyzacja polskiej piosenki ludowej wśród dzieci;

•

Kształcenie wrażliwości muzycznej;

•

Kształcenie związku z kulturą ojczystą;

•

Promowanie dziedzictwa kulturowego.

3. Termin imprezy i miejsce: 19 maja 2019 r., plac rekreacyjny w Czerwieńsku (przy
zalewie), parking dla autokarów i samochodów koło gimnazjum, ul. Zielonogórska –
wjazd od strony Zielonej Góry.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 15 (urodzeni do 2004 r.).
5. Wykonawcy prezentują piosenki ludowe (może zawierać elementy piosenki biesiadnej)
w max czasie do 12 minut.
6. Obowiązuje własny akompaniament na nośniku CD, na zywo lub wykonanie accapella.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 26 kwietnia 2019 r. karty zgłoszenia
oraz zgody RODO podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych na adres: Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury, ul. B. Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, lub drogą
elektroniczną na adres: sekretariat@mgok.czerwiensk.pl
Organizator,

na

podstawie

nadesłanych

kart

zgłoszeń

(płyty

CD,

DVD

z nagraniami zgłaszanego zespołu mile widziane) , wyłoni uczestników konkursu.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność otrzymania kart zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie

zespoły zostaną powiadomione

telefonicznie i pisemnie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
8. Jury, oceniając dobór repertuaru, interpretację, poziom warsztatu, czystość i poprawność
wykonania, ogólny wyraz artystyczny (mile widziane stroje ludowe), przyzna nagrodę
główną I Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej – Czerwieńską Różę oraz wyróżnienia.
9. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Jury, które ma prawo
dokonać zmian w regulaminie jeśli nastąpi taka konieczność.
10. Organizator zapewnia profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, scenę oraz ciepły posiłek
i napój.

11. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
12. Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki
delegujące.
13. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz
wykorzystanie nagranych materiałów do celów promocyjnych.
14. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA
I Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej
,,O Czerwieńską Różę” - 19.05.2019 - Czerwieńsk

1) Nazwa zespołu .……………………………………………………………………………...
2) Zespół istnieje lat ……… / reprezentuje podmiot: ………………………………………..
3) Dokładny adres zespołu:
Kod ………….. miejscowość …………………………….. ul. ................................................
gmina ……………………… powiat ……………………………………………………….
województwo ………………………………………………………………………………….
4) Imię i nazwisko opiekuna zespołu: …………………………………………………………
nr telefonu …………………………….........

e-mail ………………………………………

5) Informacje o występie: czas trwania(maksymalnie 12 min), tytuły piosenek, taniec, itp.:
………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………
6) Ilość osób występujących: ………………………………………………………………….
7) Historia zespołu / osiągnięcia / linki
……………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
8) Potrzeby techniczne:
.………………………………………………………………………………………………….
9) Oświadczam, że regulamin przeglądu jest mi znany.

.……………………………..
pieczęć instytucji delegującej

* prosimy o wypełnienie zgłoszenia wielkimi literami

……….. ………………………
miejscowość, data i podpis
osoby reprezentującej zespół

Załącznik nr 1 do regulaminu
Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej o „Czerwieńską Różę”,
Czerwieńsk 19 maja 2019 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka, przez administratora, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, ul.
Bolesława Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego
podczas Festiwalu Piosenki Biesiadnej i na potrzeby promocji MGOK.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej (dostępnej na stronie
www.mgok.czerwiensk.pl), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania,
przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawienia.
4. Informacja o prawie do cofnięcia zgody:
W każdej chwili ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie powyższych danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pana /Pani zgody przed jej wycofaniem.
5. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Czerwieńsku ul. Bolesława Chrobrego 5.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku można kontaktować się
z inspektorem danych osobowych – e-mail: serwis@serwis-technika.pl.

………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka - uczestnika festiwalu/nazwa zespołu

……………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

