Regulamin „Konkursu wokalny
piosenki o miłości”
§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem „Konkurs wokalny piosenki o miłości” jest Ośrodek Kultury
Gminy Gorlice, z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice. Koordynatorką Konkursu jest:

Karolina Szymczyk
tel. 511 496 634
e-mail: konkurs.okgg@gmail.com

3. Konkurs trwa od 25 stycznia do 7 lutego 2021 roku.
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz
określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej pod adresem: www.okgggorlice.info oraz w siedzibie
Organizatora.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim warunków i zasad.

§ 2 Cele ,,Konkursu wokalnego piosenki o miłości”

1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.
2. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki.
3. Promowanie dzieci, młodzieży i dorosłych utalentowanych muzycznie.
4. Zachęcenie do pracy twórczej w zakresie muzyki.

§ 3 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy, którzy nie uzyskali pełnoletności
do dnia poprzedzającego przesłanie zgłoszenia na Konkurs, mogą brać udział
tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych
(opiekunów lub kuratorów).
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
a) 10-14 lat,
b) 15-17lat,
c) 18+.

§ 4 Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie nagrania
zarejestrowanego w formacie mp4 (zawierającego obraz i dźwięk),
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik
do regulaminu Konkursu.
Video bez karty zgłoszeniowej nie będzie brane pod uwagę.
2. Przesłane filmy powinny dotyczyć tematyki konkursowej.
3. Prezentowana piosenka może być wykonana:
a) a’capella,
b) z podkładem muzycznym,
c) z akompaniamentem dowolnego instrumentu bądź instrumentów.
4. Nagranie video 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 Dysku Google, wraz ze Oświadczenia nr 1, w nieprzekraczalnym
terminie do 07.02.2021 do godz. 23.59.
5. Materiał video powinien być w rozdzielczości min. 720 pikseli, zakodowany
w formacie mp4, w rozmiarze nie przekraczającym 2GB i czasie nie
dłuższym niż 5 minut.
6. Wysłane filmy muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić

własność uczestnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie nagrań
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, czy wielkości pliku.
8. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszeniowej
oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
b) w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony osoby trzeciej, wynikających
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, osoba
wyłącznie odpowiedzialna, jest zobowiązany do zrekompensowania
organizatorowi kosztów poniesionych w wyniku skierowania przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie
zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
c) przekazanie nagrań konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na
bezpłatne wykorzystanie nagrań bezterminowo, bez ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich znanych formach przekazu, takich jak formy
audio, video oraz internet,
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 wszelkie majątkowe
prawa autorskie na organizatora niniejszego Konkursu, na wszelkich polach
eksploatacji, w tym do rozpowszechniania, bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia.
9. Koszt przygotowania oraz złożenia nagrania konkursowego ponosi uczestnik
Konkursu.
10. 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
o ochronie danych osobowych 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
11. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
12. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, 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 Jury
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
3. Jury oceniać będzie:
a) warsztat wokalny,
b) emisję głosu,
c) interpretację utworu,
d) dykcję,
e) ogólny wyraz i poziom artystyczny,
4. Do zadań komisji należą: przesłuchanie prezentacji, ich ocena oraz
przyznanie nagród.
5. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

§ 6 Nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni trzy nagrody główne.
2. Fundatorem nagród jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione
(e-mailem lub pismem) o wynikach Konkursu.
4. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego
za przyznaną nagrodę.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie
www.okgggorlice.info oraz facebookowym fanpag’u OKGG
facebook.com/okggorlice w dniu 14.02.2021 roku, godz. 14.00.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany zasad lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.okgggorlice.info
oraz fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice.
2. Sprawy, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja
konkursowa.

