
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY:

· Wójt Gminy Żyraków,
· Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU:Przegląd odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w WoliŻyrakowskiej (Wola Żyrakowska 73 A) w dniu 31 marca 2022 roku (tj. czwartek)o godz.9.00.
III. CELE PRZEGLĄDU:

· podstawowym celem Przeglądu jest konfrontacja artystycznych dokonań solistów,dziecięcych i młodzieżowych zespołów oraz promowanie udziału polskiej tradycjireligijnej w rozwoju kultury na terenie Gminy Żyraków,
· poznawanie nieznanych, przypomnienie zapomnianych i popularyzacja polskichpieśni o tematyce Wielkopostnej i Wielkanocnej,
· upowszechnianie piękna i kultury języka polskiego,
· wyszukiwanie i rozbudzanie talentów oraz wspieranie ich rozwoju,
· podnoszenie umiejętności wokalnych poprzez udział w przeglądzie i wymianę
· doświadczeń wśród uczestników,

IV. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły/chóry do ok. 20 osób.Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:SOLIŚCI:
· uczniowie szkół podstawowych z klas 3 – 6,
· uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8,
· uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.GRUPOWE:
· zespoły i chóry (bez względu na wiek).



VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· każda szkoła/placówka/parafia, może wytypować do konkursu dowolnąliczbę osób;
· każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 pieśni o tematyceWielkopostnej lub Wielkanocnej dostosowanej do możliwości odtwórczychwykonawcy;
· długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 5 min.;
· karty zgłoszeń należy przesłać listownie, mailowo lub dostarczyć osobiście dosiedziby Centrum Kultury i Promocji – Dworku w Żyrakowie, 39-204 Żyraków137 B lub przesłać mailem: ckipzyrakow@gmail.com - w terminie do 25 marca2022 r.;
· decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne;
· rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samymdniu,tj. 31 marca 2022 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji wWoliŻyrakowskiej 73A,
· uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora;
· wykonywanie utworów może odbywać się:

o acapella,
o przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przyzgłoszeniu),
o przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD, pendrive należydostarczyć zaraz przed przesłuchaniami;

· odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych.
V. KRYTERIA OCENY:

· dobór repertuaru,
· emisja głosu,
· opracowanie muzyczne,
· dykcja, rytmika - interpretacja (frazowanie, dynamika),
· poziom zespołowego warsztatu wykonawców,
· ogólny wyraz artystyczny.

VI. NAGRODY:
· wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy;
· Jury w każdej z kategorii wiekowej przyzna miejsca;
· Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia w każdej kategorii;
· dla wszystkich uczestników Przeglądu przewidziano poczęstunek.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką nauczyciela, który odpowiadaza grupę do końca trwania Przeglądu;
· o kolejności występów decydują Organizatorzy;
· ubezpieczenie uczestników należy do jednostki delegującej;



RODO:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHI ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Centrum Kulturyi Promocji w Żyrakowie, Wola Żyrakowska 73 A, 39-204 Żyraków, z siedzibą 39-204Żyraków 137 B.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianychw Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danychosobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:rodo@zyrakow.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresieprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanychz przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem OchronyDanych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIAPodstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu naprzetwarzanie danych.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacjiprzeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCHOrganizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:a) imię i nazwisko,b) adres do korespondencji w razie wystąpienia konieczności.
ODBIORCY DANYCHDane mogą być udostępniane współorganizatorom konkursu, podmiotom upoważnionymna podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymiadministrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacjąusług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna, itp.).Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celuinformowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANEDane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacjiwyżej określonych celów.



INFORMACJE O PRAWACHUczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treściswoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:a) sprostowania danych,b) usunięcia danych,c) ograniczenia przetwarzania danych,d) przenoszenia danych,e) wniesienia sprzeciwu,f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego InspektoraOchrony Danych Osobowych.
INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziałuw konkursie.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku podczas występu

· dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystaniei rozpowszechnianie wizerunku uczestnika podczas konkursu, utrwalonegojakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografiii dokumentacji filmowej) przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie napotrzeby konkursu;
· jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
· dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzajuformy
· elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawionyz wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzebykonkursu oraz w celach informacyjnych;
· obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianiew Internecie (w tym na stronie www.ckip-zyrakow.org oraz portalachspołecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałachpromocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestnika nie może być użytyw formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbrosobistych;

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!


