II Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej
REGULAMIN
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej jest Gminny Ośrodek
Kultury „Sokół” w Czerwonaku.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko urodzone nie wcześniej niż w 2014
roku, które przygotuje jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru przeznaczonego
do śpiewania przez dzieci, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty oraz zostanie
zgłoszone do udziału w konkursie poprzez dostarczenie do organizatora Karty Uczestnika
wypełnionej i podpisanej przez opiekuna. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla
solistów. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Czerwonak.
3. Termin nadsyłania nagrania: 1 czerwca 2021 r.
4. Opiekun może zgłosić do konkursu tylko jedno nagranie z zaśpiewaną przez dziecko
piosenką.
5. Podpisane imieniem i nazwiskiem pliki w formacie mp4 należy wysyłać za pomocą
darmowego portalu https://wetransfer.com, na adres j.urbaniak@gok-sokol.pl wraz z kartą
uczestnika (scan lub zdjęcie, karta do pobrania na stronie www.gok-sokol.pl).
KRYTERIA OCENY
6. Ocena Jury dotyczyć będzie wyłącznie Uczestnika, z uwzględnieniem takich kryteriów jak:
− dobór repertuaru (w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości
wykonawczych),
− estetyka wykonania ,
− ogólny wyraz artystyczny (muzykalność i naturalność wykonania).

NAGRODY
7. Nagrody zostaną przyznane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu
8. Najciekawsze nagrania zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na stronie kanale
YouTube GOK Sokół i portalach społecznościowych Organizatora. Wyniki konkursu
wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości.

WARUNKI KOŃCOWE
9. Skład Jury Konkursu ustala jego organizator. Werdykt Jury jest ostateczny.
10. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Organizatora.

Informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, ul.
Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak.
b. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa
lub realizacja umowy.
c. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie
przetwarzanych danych jest: Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych w Państwa jednostce. E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
d. Przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
e. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie
powyższego celu nie będzie możliwe.
f. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
g. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
h. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
i. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.goksokol.pl

