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 XXVII REGIONALNY KONKURS PIOSENKI
online

Grajewo’ 2021

I.    ORGANIZATOR: Grajewskie Centrum Kultury

II.   CELE  KONKURSU
  
Konkurs jest imprezą międzywojewódzką, obejmującą północno-wschodnią część Polski., która 
ma na celu:

     1.  Konfrontację dorobku artystycznego.
     2.  Popularyzację muzyki i piosenki.

III. UCZESTNICY

     1.  Soliści, w kategoriach wiekowych:
          - kategoria wiekowa – od 7 do 9 lat
          - kategoria wiekowa – od 10 do 12 lat
          - kategoria wiekowa – od 13 do 16 lat
          - kategoria wiekowa – od 17 do 21 lat

     2.   Każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o dowolnej 
           tematyce i w dowolnym języku.
     3.   Zgłoszenia mogą dokonać rodzice/opiekunowie prawni dziecka,  
           instruktor/nauczyciel lub sam pełnoletni uczestnik. Należy 
           wypełnić prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym, kartę 
           zgłoszenia oraz podpisać wszystkie zgody dołączone do 
           regulaminu, które są niezbędne do udziału w konkursie. 
           Dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka lub sam 
           pełnoletni uczestnik.
     4.   Piosenki mogą być prezentowane do akompaniamentu lub półplayback.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

     1.   Nadsyłanie nagrań video wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami (skan/zdjęcie)
           - nagranie należy podpisać: Nazwisko Imię – kategoria wiekowa – konkurs piosenki –  
             GCK 
           - nagranie wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami należy przesłać na adres:  
             konkursy@gckgrajewo.pl
           - czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut;
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           - filmik powinien być nagrany płynnie od początku do końca bez montażu czy sklejania z
             fragmentów;
           - termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 15.04.2021 r. do godz. 15:00. Prace nadesłane po  
             terminie nie będą uwzględnione     

     2.  Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe, które 
          zostanie powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać dobór 
          repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej wykonawcy, formę 
          prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów i gestów 
          ilustrujących tekst), dykcję, intonację, emisję głosu oraz ogólny 
          wyraz artystyczny.
     3.  Ogłoszenie Laureatów oraz publikacja ich nagrań w internecie do 
          30.04.2021 r.
 

          Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Soroko, 
          tel.: 86 272 2991, w. 18, e-mail: monika.soroko@gckgrajewo.pl

V.  NAGRODY

     1.  Nagrody i wyróżnienia Jury przyzna w podanych kategoriach 
          wiekowych.
     2.  Laureaci I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody finansowe. 
          Pula nagród w Konkursie wynosi: 3500 zł
     3.  Jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.

VI. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

     1.  Akredytacja wynosi 20 zł od uczestnika.
     2.  Akredytację prosimy wpłacić na konto PKO Bank Polski S. A.  44 1020 1332 0000 1902 
         1076 1015 z dopiskiem "Piosenka 2021" do dnia 12.04.2021r. i dołączyć potwierdzenie, 
         skan lub zdjęcie wpłaty do zgłoszenia. 
     3.  Nadesłanie podpisanego zgłoszenia na Konkurs  jest równoznaczne z udzieleniem   
          Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystanie danych   
          osobowych uczestników w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, 
          filmowego,  radiowego, elektronicznego, itp. oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
     4.  Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator!
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           - filmik powinien być nagrany płynnie od początku do końca bez montażu czy sklejania z
             fragmentów;
           - termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: 15.04.2021 r. do godz. 15:00. Prace nadesłane po  
             terminie nie będą uwzględnione     

     2.  Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe, które 
          zostanie powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać dobór 
          repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej wykonawcy, formę 
          prezentacji (należy unikać rekwizytów, kostiumów i gestów 
          ilustrujących tekst), dykcję, intonację, emisję głosu oraz ogólny 
          wyraz artystyczny.
     3.  Ogłoszenie Laureatów oraz publikacja ich nagrań w internecie nastąpi
          do dnia 30.04.2021 r. 
 

          Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Soroko, 
          tel.: 86 272 2991, w. 18, e-mail: monika.soroko@gckgrajewo.pl

V.  NAGRODY

     1.  Nagrody i wyróżnienia Jury przyzna w podanych kategoriach 
          wiekowych.
     2.  Laureaci I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody finansowe. 
          Pula nagród w Konkursie wynosi: 3500 zł
     3.  Jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.

VI. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

     1.   Akredytacja wynosi 20 zł od uczestnika.
     2.   Akredytację prosimy wpłacić na konto PKO Bank Polski S. A.  44 1020 1332 0000 1902 
          1076 1015 z dopiskiem "Piosenka 2021" do dnia 12.04.2021r. i dołączyć potwierdzenie, 
          skan lub zdjęcie wpłaty do zgłoszenia.
     3.  Nadesłanie podpisanego zgłoszenia na Konkurs  jest równoznaczne z udzieleniem   
          Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystanie danych   
          osobowych uczestników w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, 
          filmowego,  radiowego, elektronicznego, itp. oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
     4.  Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator!
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                                                                                                    Załącznik nr 1 do Regulaminu

                                                                                           …............................................................
                                                                                                         ( miejscowość, data )

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WIZERUNKU

           Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XXVII Regionalnego Konkursu 
Piosenki online i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku 
mojego/mojego dziecka ………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) 
na potrzeby przeprowadzania i promocji konkursu /przez promocję rozumie się umieszczenie 
nazwisk laureatów i ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli oraz zamieszczenie zdjęć 
i informacji dotyczących konkursu na stronach internetowych, profilu facebook Grajewskiego 
Centrum Kultury oraz innych materiałach /mediach promujących konkurs /.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( tzw. RODO ).
Jednocześnie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych potwierdzam 
otrzymane informacje, iż
     1.  Administratorem moich danych osobowych jest Grajewskie Centrum Kultury ( Ul. .Wojska  
          Polskiego 20 ).
     2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji  XXVII Regionalnego Konkursu 
         Piosenki online.
     3. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom ani poza obszar Unii Europejskiej.
     4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania 
         na warunkach ustalonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
     5. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia konkursu.
     6. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
     7. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.
     8. Przysługuje mi prawo skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

                                                                 ….............................................................
                                                                 ( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

                                                                          lub pełnoletniego uczestnika )
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Karta  Zgłoszenia
 XXVII Regionalnego Konkursu Piosenki

 Grajewo’ 2021
(wypełnić drukowanym  pismem)

1. Imię i nazwisko solisty, telefon ………….…………………………………………...................
       …………………………………………………………………………………………...................

2. Imię i nazwisko instruktora, telefon do instruktora…………………………………................  
       …………………………………………………………………………………………..................

3. Reprezentowana placówka, adres, telefon, e-mail ………………………………….............
       ……………………………………………………………………………………….....................
       ……………………………………………………………………………………….....................
 
4. Data urodzenia uczestnika …………………………………………………………….............

5. Kategoria wiekowa (decyduje rok urodzenia!)……………………………………….............

6. Solista przedstawia następujący program (tytuł, czas trwania):

        ...…………………………………………………………czas…………………………............

7.     Oświadczam, że zgłoszone nagranie nie zostało w żaden sposób montowane ani poddane  
        obróbce w programach studyjnych lub do edycji dźwięku.

       

        …………………………………………………......
          Podpis rodzica/opiekuna prawnego/
                   pełnoletniego uczestnika

Uwaga !  Karta zgłoszenia dotyczy 1 uczestnika ( solisty ). W razie wątpliwości Organizator ma 
prawo zażądać legitymacji bądź dowodu tożsamości uczestnika.


