Ośrodek Kultury Gminy Gorlice ogłasza
Konkurs Plastyczny
„Miłość i pasja zawarte w tangu”
11 marca 2021 obchodzimy setną rocznicę urodzin Astora Piazzolli.
Z tej okazji Ośrodek Kultury Gminy Gorlice organizuje Konkurs plastyczny
inspirowany jego twórczością. Wszak już na studiach Astor Piazzolla usłyszał od
słynnej Natalii Boulanger, że tango jest formą muzyczną, której powinien się
poświęcić. Kompozytor nie pozostał na te słowa obojętny. W rezultacie Piazzolla
w swojej twórczości w sposób nowoczesny interpretował klasyczną muzykę tanga.
Był twórcą formy tango nuevo, która łączyła elementy jazzu i muzyki klasycznej.
Muzyka Astora Piazzolli, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik
kompozytorskich oraz wprowadzenie innowacji, jest odmienna, jednak zachowuje
czar, emocje i styl dawnego tanga, które kompozytor bardzo kochał. Wszak urodził
się w Argentynie...

Regulamin
§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem Konkursu „Miłość i pasja zawarte w tangu” 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:
Kamila Łasak-Janeczek
tel: 884 698 534
e-mail: okgg.skrzypce@gmail.com

3. Konkurs trwa od 25 lutego do 7 marca 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 plastycznego
„Miłość i pasja zawarte w tangu”
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
2. Upamiętnienie i uczczenie setnych urodzin kompozytora.
3. Zapoznanie osobowości kompozytora i jego dzieł.
4. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki.
5. Promowanie dzieci i młodzieży utalentowanych plastycznie.
6. Zachęcenie do pracy twórczej.

§ 3 Tematyka Konkursu
1. Tematem Konkursu jest tango. W związku z tym proponujemy stworzenie
prac, które w dowolnej interpretacji plastycznej będą wykorzystywały motywy
muzyczne związane z komponowaniem (zapis nutowy), instrumentami,
tangiem oraz z samym kompozytorem. Preferowana technika wykonania
pracy – kolaż, w formacie prac A3.

2. Zachęcamy również do zapoznania się z dziełami Astora Piazzolli, które
swoją paletą muzycznych barw mogą stanowić inspirację dla plastycznych
prac.

§ 4 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) kategoria I: 9-13 lat,
b) kategoria II: 14-17 lat,
c) kategoria III: 18+.

§ 4 Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia pracy, zgodnej
z tematyką konkursową i wymogami, wraz z wypełnionym i zeskanowanym
formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu Konkursu.
2. Zdjęcie pracy bez karty zgłoszeniowej i oświadczeń nie będzie brane
pod uwagę. Przesłane zdjęcie powinno być wyraźne.

3. Praca musi być wykonana techniką kolażu, w formacie A3.
4. Zdjęcie powinno być przesłane na adres: okgg.skrzypce@gmail.com wraz z
wypełnionym Oświadczeniem nr 1 i Oświadczeniem nr 2, w

nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2021, do godziny 23.59.
5. Przesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o
niskiej jakości.
7. 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 zdjęć prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na
bezpłatne wykorzystanie ich bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych,
na wszystkich polach eksploatacji oraz we wszystkich znanych formach
przekazu, takich jak formy audio, video oraz Internet.
d) przesłane zdjęcia 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.
8. Koszt przygotowania oraz złożenia zdjęcia pracy konkursowej 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 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).
10. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
11. 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) oryginalność pracy,
b) samodzielność wykonania,
c) tematykę- nawiązanie do tematu konkursu.
4. Do zadań komisji należą: kwalifikacja prac, 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 11.03.2021 roku.

§ 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.

Załącznik nr 1 do regulaminu
„Miłość i pasja zawarte w tangu”

Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko
...........................................................................................................
Wiek:……… lat
2. Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
3. Data urodzenia……………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy………………………………………………………
5. E-mail……………………………………………………………………..
6. Kategoria (I,II,III) ………………………

Oświadczenie 1
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu
„Miłość i pasja zawarte w tangu”.
2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora wszelkie
majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych prac, z możliwością
wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji.
3. Oświadczam, że przesłane prace są wynikiem mojej osobistej,
samodzielnej twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób
trzecich oraz, że przysługują mi prawa autorskie do nadesłanych
prac.
4. Wyrażam zgodę na publikowanie i udostępnianie moich danych
osobowych do celów niezbędnych do realizacji Konkursu.
5. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich
zobowiązuje się wstąpić w miejsce organizatora do wszczętego
postępowania lub zrekompensować mu koszty z nim związane,
zwalniając go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną
z tego tytułu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych
osobowych do celów niezbędnych do realizacji Konkursu.
Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich
poprawiania.

……………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Oświadczenie nr 2

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
…................................. …...................................,
którego jestem prawnym opiekunem, na udział w Konkursie plastycznym:
„Miłość i pasja zawarte w tangu”, organizowanym przez
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Oświadczam, że akceptuję regulamin Konkursu Plastycznego:
„Miłość i pasja zawarte w tangu”.

-----------------------------------------------------------------------------------

miejscowość i data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego

