REGULAMIN
„PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ”
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim.
§2
CEL PRZEGLĄDU
Celem Przeglądu jest:
1. Wyłonienie młodych artystów prezentujących szczególny poziom artystyczny.
2. Promocja śpiewu jako formy wyrazu artystycznego.
3. Podtrzymywanie pamięci o historii Polski.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
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§3
ZASADY PRZEGLĄDU
Udział w Przeglądzie mogą wziąć uczestnicy indywidualni.
Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie nagrania wraz z kartą zgłoszenia drogą
mailową na adres biok@piotrkowkujawski.pl do dnia 9 listopada 2020 r.
Po zakwalifikowaniu do Przeglądu uczestnicy otrzymają wiadomość zwrotną na adres
mailowy.
W ramach Przeglądu uczestnicy nagrają jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce
patriotycznej lub żołnierskiej. Film musi przedstawiać wykonawcę podczas wykonywania
piosenki.
Program konkursowy uczestnicy prezentują:
a) a cappella,
b) z akompaniamentem własnym,
c) z akompaniatorem,
d) z podkładem muzycznym.
Nagranie wykonywanej piosenki musi być oryginalne bez ingerencji w dźwięk.
Nagrania powinny być wysłane w formatach plików filmowych (preferujemy .mp4).
Nagrania powinny być zrealizowane w orientacji poziomej w sposób statyczny.
Zmagania uczestników odbędą się w trzech kategoriach:
a) Kategoria I – 7-10 lat
b) Kategoria II – 11-14 lat
c) Kategoria III – 14 lat i powyżej.
§4
KOMISJA KONKURSOWA
Uczestników Przeglądu będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
Jury będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Werdykt końcowy – wyłonienie finalistów z każdej kategorii wiekowej – zostanie ogłoszone
na stronie www.mgoksir.info/osrodek oraz na www.facebook.com/biokpiotrkowkujawski.
§5
NAGRODY
W Przeglądzie zostaną przyznane nagrody dla laureatów każdej kategorii wiekowej tj. I, II,
III miejsce oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników.
§6
RODO
osobowe uczestników Przeglądu (dalej „dane osobowe”) podlegają ochronie i będą

przetwarzane przez organizatora konkursu zgodnie z zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/2017 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 95/36/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL).
Ponadto informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie
Kujawskim, 54 2654 127, mail: biok@piotrkowkujawski.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece i Ośrodku Kultury kontaktować się można
bezpośrednio w siedzibie Biblioteki i Ośrodka Kultury, pisemnie za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Targowa 2 88-230 Piotrków Kujawski lub drogą mailową pod
adresem: informatyk.biok@piotrkowkujawski.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia
j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz.U. Z
2018r.,poz. 108)
4. Dane osobowe (imię, nazwisko, praca konkursowa) będą przetwarzane na potrzeby
przeprowadzenia w/w Przeglądu. Dane będą przechowywane w okresie 5 lat.
5. Posiada Pan/i prawo do:żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zgody na udział w Przeglądzie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Przeglądu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Przeglądu oraz późniejszej promocji.
2. Uczestnik Przeglądu wyraża zgodę na publikację nagrania konkursowego na stronach
internetowych Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim oraz w mediach
społecznościowych w celach promocyjnych Przeglądu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.mgoksir.info/osrodek. Organizator zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
5. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
6. We wszystkich sprawach dotyczących Przeglądu należy kontaktować się z Biblioteką i
Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Kujawskim, ul. Targowa 2, 88-230 Piotrków Kujawski,
tel. 54 265 41 27.

