Regulamin III Gminnego Konkursu Piosenki

I. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie
II. TERMIN I MIEJSCE
Konkurs odbywać się będzie w formie internetowej, a na zgłoszenia czekamy
do 30 maja 2020 r.
Od 1 czerwca 2020 r. uruchomione zostanie głosowanie internetowe. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 12 czerwca 2020 r.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Jadów.
2. Tematyką III Gminnego Konkursu Piosenki jest polska piosenka.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór z dowolnym akompaniamentem lub
a capella, następnie nagrywają film z wykonaniem utworu, który muszą przesłać na adres e –
mail gok-jadow@wp.pl lub przez Messenger na profil Kultura Jadowska na FB.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wraz z nagraniem karty uczestnictwa i
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
IV. KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria wiekowa: 4 – 7 lat
II kategoria wiekowa: 8 – 11 lat
III kategoria wiekowa: 12 – 15 lat
V. KATEGORIE I SPOSÓB OCENY
1. Nadesłane utwory będą oceniane w dwojaki sposób:
- głosowanie internetowe na Facebooku na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
- komisję, która oceni umiejętności wykonawcze, walory muzyczne i ogólne wrażenie
artystyczne.
2. Przyznane zostaną nagrody publiczności i dyr. GOK.
3. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
VI. INFORMACJE DODATKOWE:
- nagrania mogą być wykonane w warunkach domowych telefonem, aparatem cyfrowym,
kamerą
- karta uczestnictwa może być wydrukowana, wypełniona i podpisana przez rodzica lub
opiekuna albo wypisana odręcznie
- pytania i informacje: gok-jadow@wp.pl, tel 25 675 41 07

KARTA UCZESTNICTWA
1. Imię i nazwisko uczestnika
.........................................................................................................................
2. Klasa, szkoła
.........................................................................................................................
3. Repertuar (tytuł piosenki, imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa:
(Zaznaczyć właściwą kategorię)
□ I kategoria wiekowa: 4 – 7 lat
□ II kategoria wiekowa: 8 – 11 lat
□ III kategoria wiekowa: 12 – 15 lat

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych
mojego dziecka (imię i nazwisko)
……………………………………………………………….…………………………………
w celu uczestnictwa w III Gminnym Konkursie Piosenki organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych i zamieszczenie ich na stronie
internetowej GOK Jadów, na Facebook'u, prasie i mediach lokalnych, tablicach ogłoszeniowych
GOK, materiałach promocyjnych GOK bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.

….………..........................................................…..…...........…
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

