REGULAMIN
Zielonki 2019
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej FERMATA
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
CELE








rozwijanie wrażliwości artystycznej i pobudzanie aktywności kulturowych wśród dzieci
i młodzieży
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży
odkrywanie talentów i osobowości scenicznych
wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju uzdolnień wokalnych
rozbudzenia kreatywności podczas pracy nad repertuarem
kształtowanie, rozwój życia kulturalnego oraz integracja środowiska muzycznego
w Gminie Zielonki

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Gminny Konkurs Piosenki adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Zielonki. Przesłuchania
konkursowe odbędą się 22 maja 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. Koncert
laureatów połączony z rozdaniem nagród odbędzie się 26 maja 2019 podczas Koncertu Wiosennego
Zespołu Fermata w Parku Wiejskim w Zielonkach.
ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat. Uczestnicy konkursu będą
występować w następujących kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – od 7 do 10 roku życia
KATEGORIA II – od 11 do 13 roku życia
KATEGORIA III – od 14 do 16 roku życia
KATEGORIA IV – od 17 do 21 roku życia
Konkurs dotyczy jedynie solistów. W konkursie nie występują zespoły oraz chóry.
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie 2 utworów, w tym jednego obowiązkowo
w języku polskim. Uczestnik prezentuje na scenie jeden utwór, drugi wykonuje tylko na życzenie jury.
Jeden z utworów może być kompozycją własną.
Czas prezentacji dwóch utworów nie powinien przekraczać 8 min.

Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych, które powinny być nagrane na płycie CD
Audio w możliwie najlepszej jakości (płyta powinna zawierać opis: imię, nazwisko uczestnika oraz tytuł
utworu) lub w formacie mp3 na nośniku USB (plik powinien zawierać opis: imię, nazwisko uczestnika
oraz tytuł utworu, nośnik powinien zawierać tylko utwory prezentowane podczas konkursu). Dopuszcza
się prezentacje a capella oraz z akompaniamentem instrumentalnym. Niedozwolone jest korzystanie
z playbacku.
Osoby nagrodzone miejscem i wyróżnione w konkursie zobowiązane są do udziału
w koncercie laureatów, który odbędzie się 22 maja 2019 roku w Parku Wiejskim w Zielonkach.
Koszty transportu uczestników pokrywają instytucje delegujące.
Regulamin i formularz zgłoszenia konkursu znajduje się na stronie www.ckpir.zielonki.pl oraz
na funpage Zespołu Fermata na portalu Facebook.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenie.fermata@gmail.com
Termin zgłoszenia do Gminnego Konkursu Piosenki upływa 15 maja 2019 r.
KRYTERIA OCENY
W oparciu o powszechnie stosowane kryteria artystyczne jury oceni:
 dobór repertuaru
 umiejętności wokalne
 emisję głosu
 dykcję
 intonację
 interpretację tekstu
 ekspresję wykonania i muzykalność
JURY
Organizatorzy powołują komisję oceniającą, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie sztuki
muzycznej. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
NAGRODY
Jury wyłoni I, II i III miejsce w każdej z kategorii oraz wyróżnienia.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
W tegorocznej edycji konkursu przyznana zostanie również nagroda Grand Prix za najlepsze wykonanie
piosenki z filmu lub musicalu.
BIURO ORGANIZACYJNE
Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata
Ul. Kanadyjska 3a, 32-087 Zielonki,
tel.: 511685508, e-mail.: stowarzyszenie.fermata@gmail.com
Wszelkich informacji udzielają: Anna Roj, Aleksandra Medyńska
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Biorąc udział w konkursie i podpisując kartę zgłoszenia każdy uczestnik udziela wyłącznej
i nieodpłatnej licencji Stowarzyszeniu Fermata oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji
w Zielonkach na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek
oraz głos. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów
organizacyjnych i statutowych przez Stowarzyszenie Fermata (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz. 883).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem danych osobowych uczestniczek/uczestników Gminnego Konkursu Piosenki
w ramach działalności statutowej jest Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata,
ul. Kanadyjska 3a, 32-087 Zielonki
2) w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania uzyskanych danych osobowych prosimy
o kontakt pod adresem e-mail: stowarzyszenie.fermata@gmail.com
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia Fermata, takich jak na przykład:







Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie koncertów, występów, spektakli,
konkursów, festiwali, warsztatów, wyjazdów, prelekcji, seminariów, szkoleń,
wykładów, wystaw, imprez kulturalnych i integracyjnych oraz innych projektów
wspomagających realizację celów stowarzyszenia.
Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.
Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, podmiotami
gospodarczymi oraz osobami prywatnymi.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie, w których organizujemy
Gminny Konkurs Piosenki, tj. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach (kod: 32-087),
ul. Galicyjska 17A, zainstalowany jest monitoring wizyjny.
Dane osobowe gromadzone są w formie papierowych kart zgłoszenia do konkursu lub
elektronicznego formularza zgłoszenia przekazanego drogą elektroniczną, zdjęć dokumentujących
imprezę, zapisów danych uzyskanych z monitoringu wizyjnego.
4) Odbiorcą danych osobowych w zakresie wizerunku (zdjęcia z imprez/zajęć) będzie Urząd
Gminy Zielonki oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe, przekazane w formie kart zgłoszenia będą przechowywane przez okres 5 lat.
Zdjęcia z wydarzeń będą przechowywane na podstawie art. 9 ust 2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno-historycznych.
7) Uczestniczki/uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Uczestniczki/uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzenie. Uczestniczki/uczestnicy
konkursu są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w imprezie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

