Regulamin Konkursu
,,Niepodległa Słowem i Muzyką”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice z siedzibą
w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice. Koordynatorem konkursu jest:
Karolina Szymczyk
tel. 511 496 634
e-mail: konkurs.okgg@gmail.com
3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi:
Konkurs ,
,Niepodległa Słowem i Muzyką”, zwany dalej Konkursem.
4. Konkurs trwa od dnia 31 października 2020 do dnia 8 listopada 2020 roku.
5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
internetowej pod adresem www.okgggorlice.info oraz w siedzibie
Organizatora.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Konkurs dzieli się na dwie podkategorie: konkurs recytatorski oraz konkurs
muzyki i śpiewu.
§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
a) upamiętnienie obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
b) propagowanie postaw patriotycznych,
c) rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, prozy, muzyki i śpiewu
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d) upowszechnianie kultury żywego słowa,
e) kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
f) odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych i muzycznych
g) promowanie talentów recytatorskich i muzycznych
h) wyłonienie utalentowanych dzieci,młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie
ich do pracy twórczej w zakresie muzyki, czy teatru
§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Gminy Gorlice. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko
za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych
(opiekunów lub kuratorów).
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs w obu podkategoriach obejmuje grupy wiekowe:
I.

Dzieci - 6-10 lat

II.

Młodzież - 11-17 lat

III.

Dorośli - 18+

IV.

Rodzina - bez limitu wieku

4. W kategoriach I-III uczestnicy prezentują się indywidualnie, natomiast w
kategorii IV grupy min. 2 osobowe.
5. Jeden uczestnik może brać udział w kilku kategoriach zarówno recytatorskich,
jak i muzycznych.
§ 4. Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie filmu, wraz z
wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Oświadczenie nr 1 i
Oświadczenie nr 2), stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu.
Wideo bez karty zgłoszenia nie będzie brało udziału w Konkursie.
2. Przesłane filmy powinny dotyczyć tematyki patriotycznej, odzyskania
niepodległości, w tym:
a. konkurs recytatorski:
i.

poezja

ii.

proza
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b. konkurs muzyki i śpiewu:
i.

piosenka wykonana a’capella

ii.

piosenka z podkładem muzycznym

iii.

utwór wykonany na dowolnym instrumencie

3. Nagranie wideo (obraz i dźwięk) powinno zostać przesłane na adres:
konkurs.okgg@gmail.com, za pośrednictwem serweru zewnętrznego
(np. www.wetransfer.com), lub linku do filmu na platformie YouTube,
bądź Dysk Google wraz ze skanem Oświadczeń, o których mowa w pkt. 1
w nieprzekraczalnym terminie do 08.11.2020 do godz. 23:59.
4. Materiał wideo powinien być w rozdzielczości min. 720 pikseli zakodowany
w formacie: mp4 oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB i czasie nie
dłuższym niż 3 minuty.
5. Wysłane filmy muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie nagrań
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, czy wielkości pliku.
7. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza,
że:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
b. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik
Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie
zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
c. przekazanie nagrań konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych nagrań
bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich
znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio,
video oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych
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opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania
wyników opracowania w podanej wyżej formie.
d. przesłane nagrania nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu
zgłaszający pracę poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża
zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi nagrań przenosi
nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na
wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i
rozpowszechniania, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym:
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego
bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
8. Koszt przygotowania oraz złożenia nagrania konkursowego ponosi Uczestnik
Konkursu.
9. Zgłoszenie nagrania do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i
publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).
10. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
11. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich
poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania
przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy
składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.
§ 5. Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
3. Jury oceniać będzie:
a. warsztat recytatorski/wokalny/muzyczny
b. walory wykonawcze,
c. opracowanie i interpretacja utworu,
d. dykcję
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e. ogólny wyraz i poziom artystyczny,
f. pomysł na prezentację
g. kreatywność
4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz
przyznanie nagród.
5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
§ 6. Nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni cztery nagrody główne w kategorii recytacja oraz
cztery nagrody główne w kategorii muzyka i śpiew oraz przyzna nagrody
rzeczowe.
2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego
za przyznaną nagrodę.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (mailem
lub pismem) o wynikach Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie
www.okgggorlice.info oraz fanpagu facebookowym OKGG
facebook.com/okggorlice  w dniu 11.11.2020 roku.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator

zastrzega

sobie

prawo:

przerwania,

zmiany

zasad

lub

unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.okgggorlice.info
oraz fanpagu facebookowym OKGG facebook.com/okggorlice

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.
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