REGULAMIN
GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK – Zabrodzie 2019

1. CELE PRZEGLADU :
- pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
- rozśpiewanie dzieci i młodzieży
- integracja środowisk
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi
- popularyzacja dziedzictwa kulturowego kraju i regionu

2. ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU:
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Szkoły z terenu Gminy Zabrodzie

4. ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU:
1.Każda szkoła podstawowa zgłasza po 3-utwory ( wyłonione w trakcie etapów szkolnych )
w kategoriach :
A – klasy 0-III
B – klasy IV-VI
C – klasy VII -VIII szkół podstawowych i III gimnazjum
2. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną deklarację / oświadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego (załącznik Nr 1)

5. ZAKRES REPERTUARU:
1. Wykonawcy winni przygotować i przedstawić 1 utwór (kolędę lub pastorałkę), solo w
duecie lub zespołowo.
2. Każdy uczestnik/ zespół prezentuje jeden utwór trwający nie dłużej niż 4 minuty.
3. Zespół nie może przekroczyć składu 5-osobowego ( np. solista, chórek i akompaniament)

6. KRYTERIA OCENY WYKONAWCÓW:
- odpowiedni do wieku i możliwości wokalnych dobór repertuaru
- oryginalność utworu
- czystość wykonania
- aranżacja
- ogólne wrażenie artystyczne

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Organizator powołuje skład Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rzetelna
ocena wykonawców według wymienionych wyżej kryteriów oraz dbałość o prawidłowy
przebieg przeglądu.
2. W trakcie przeglądu poza konkursem mogą wystąpić soliści i zespoły nie objęte zasadami
regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Głównym
wyróżnieniem dla laureatów pierwszych miejsc jest udział w Powiatowym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Wyszkowie.
4. Organizator jest zobowiązany zgłosić laureatów (po jednym reprezentancie GPKiP w
kategorii A,B,C) do etapu powiatowego w terminie wskazanym przez jego organizatora.

8. MIEJSCE I TERMIN
Eliminacje gminne odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu ul. Wł. St.
Reymonta 2, w dniu 7 stycznia 2019r. o godz. 10:00

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem deklaracji / oświadczenia jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych dotyczą zapisy zgodne 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
informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, 07230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 2, w imieniu Administratora Danych działa
Dyrektor – Małgorzata Wiśniewska;
2. Dane uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego przebiegu konkursu oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń prawnych. Dane uczestników gromadzone i przetwarzane są
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
3. Uczestnikowi konkursu oraz opiekunom przysługuje prawo:









żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych
osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez
Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny
obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia
prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila
na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych,
nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest
z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora
w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:
iod@gok.zabrodzie.pl
ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że
wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji,
gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami
prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gok.zabrodzie.pl
przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego
podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania
Administratora Danych
w przetwarzaniu danych osobowych

4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony
Danych, e-mail: iod@gok.zabrodzie.pl;
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w
konkursie.

