
REGULAMIN XXVI Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PUCHACZÓW 2020 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Puchaczów 

3. Celem konkursu jest prezentacja polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej w środowisku dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz wyłonienie utalentowanych dzieci, poprzez stworzenie możliwości 

wszechstronnego zaprezentowania Ich uzdolnień 

4. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych w nagraniu audiowizualnym 

przesłanym do Organizatora. Nagranie będzie traktowane jako „występ” i będzie podlegało ocenie 

jury.  

5. Koordynatorem konkursu jest p. Krzysztof Zgórski, e-mail festiwalu: gok-festiwal@wp.pl, tel. 

603 073 984. 

§2. ZASADY KONKURSU 

1. Festiwal podzielony jest na następujące kategorie wiekowe: 

Kat I - Przedszkole, 

Kat II - Klasy 1-3 SP, 

Kat III - Klasy 4-6 SP, 

Kat VI - Klasy 7-8 SP, 

Kat V - Szkoły ponadpodstawowe. 

2. Zadaniem uczestników konkursu (przy dopuszczalnej pomocy technicznej rodziców) jest nagranie pliku 

audiowizualnego, na którym uczestnik wykonuje wybrany utwór muzyczny. Swoje nagranie należy 

przesłać do organizatora konkursu w oznaczonym terminie. 

3. Termin nadsyłania nagrań mija 7 czerwca 2020 roku. 

4. Spośród nadesłanych nagrań Jury powołane przez organizatora wyłoni wyróżnionych wykonawców.  

5. Ocena Jury będzie uwzględniać m.in.: dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy, 

poprawność wykonania, muzykalność, dykcję, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny (m.in. strój 

wykonawcy). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi (ze względu na istniejąca sytuacje ustalony jest tylko termin 

ostateczny) najpóźniej do końca czerwca 2020 roku, a informacja o wynikach, a także nagrania 

wyróżnionych wykonawców zostaną opublikowane na stronach prowadzonych przez Organizatorów.  

§3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

1. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.  

2. Zgłoszenie do festiwalu następuje po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia online 

zamieszczonego na stronie www.puchaczowgok.pl., a także na fan-page`u GOK Puchaczów. 

3. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny - wykonanie z półplaybackiem lub 

akompaniamentem własnym. Niedozwolone jest użycie jako podkładu muzycznego pełnego 

playbacku. 

4. Nagrania zawierające niestosowne treści audio lub video nie będą brane pod uwagę. 

5. Występ można nagrać telefonem komórkowym lub kamerą najlepiej w formacie .mp4, ewentualnie  

.avi lub .wmv. Jeśli z nagraniami przesłanymi w innych formatach będą problemy z odtwarzaniem, nie 

będą podlegały ocenie Jury. 

6. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (nagrywane poziomo). 
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7. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym 

opiekunów Uczestnika. 

8. Plik z nagraniem należy przesłać na adres gok-festiwal@wp.pl  (ze względu na wielkość pliku można w 

tym celu wykorzystać serwis wetransfer.com lub udostępnienie na dysku Google) lub dostarczyć 

osobiście na płycie lub pendrivie (obowiązkowo po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu 

dostarczenia i z zachowaniem koniecznych środków ostrożności) do Organizatora. 

§4. DANE OSOBOWE 

1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej.  

2. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez 

Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego 

przeprowadzeniu oraz wynikach. 

3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i 

Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i 

usunięcia ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 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 (RODO). 

5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na 

stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych oraz w zainteresowanych 

mediach. 

6. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w 

czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania, 

upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy gok-festiwal@wp.pl  lub 

telefonicznie pod numerem 603073984. 
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