REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR KONKURSU

1.

Organizatorem I Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznych zwanego w dalszej
części Regulaminu Przeglądem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
zwane dalej Organizatorem.
§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;

§3
ZASADY PRZEGLĄDU
1.

Przegląd jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim.
2. Przegląd skierowany jest do solistów.
3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest
dostarczenie nagrania wraz z kartą zgłoszenia
drogą mailową na adres muzyka@kpck.pl
do dnia 22.10.2021
4. Po zakwalifikowaniu do Przeglądu uczestnicy
otrzymają maila zwrotnego.
5. W ramach Przeglądu uczestnicy nagrają
jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce
patriotycznej lub żołnierskiej. Film musi

przedstawiać wykonawcę podczas
wykonywania piosenki na żywo.
6. Program konkursowy uczestnicy prezentują
a cappella, z akompaniamentem własnym, akompaniatora zorganizowanego we własnym zakresie
lub z podkładem muzycznym.
7. Nagrania wykonywanej piosenki
musi być oryginalne, bez ingerencji w dźwięk.
8. Nagrania powinny być wysłane w formatach
plików filmowych, preferowane mp4.
9. Nagrania powinny być zrealizowane
w orientacji poziomej w sposób statyczny,
najlepiej w proporcjach 16:9
10. Zmagania uczestników odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Kategoria Pierwsza – 7-10 lat
b) Kategoria Druga – 11-14 lat

§4
KOMISJA KONKURSOWA
1.

Uczestników Przeglądu będzie oceniać
Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury będzie oceniało intonację, emisję głosu,
interpretację, kulturę wykonania oraz ogólny
wyraz artystyczny.
3. Werdykt końcowy – wyłonienie finalistów
– zostanie ogłoszony 11.11 o godzinie 12:00
na kanale YouTube KPCK
§5
NAGRODY
1.

Laureaci konkursu otrzymają paczki
z upominkami oraz dyplomy.

§6
RODO
Dane osobowe uczestników Przeglądu (dalej ”dane
osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane
przez organizatora konkursu 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 („ogólne
rozporządzenie o ochronie danych” lub „rozporządzenie
RODO”).

9.

10.

11.

12.
Ponadto informujemy, że:
13.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem danych osobowych (dalej „Administratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą: pl.Kościeleckich
6, 85-033 Bydgoszcz, tel.: 52-585-15-02 e-mail:
sekretariat@kpck.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Administratora podane są na
stronie internetowej http://www.kpck.pl/kontakt/
Z inspektorem ochrony danych można
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:
iod@kpck.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzanie
Przeglądu.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj.
na podstawie zgody uczestników Przeglądu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Przeglądzie.
Dane osobowe mogą być udostępnianie przez
Administratora podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane przez
Administratora do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Administrator będzie zbierał następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica/opiekuna,

wiek uczestnika, adres korespondencyjny oraz
telefon kontaktowy oraz dane instruktora
i placówki - jeżeli uczestnika zgłsza podmiot.
Uczestnicy Przeglądu posiadają prawo do dostępu
do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Uczestnikom Przeglądu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
Uczestnik Przeglądu zezwala na wykorzystanie
jego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia
na stronie www.kpck.pl
Administrator oświadcza, iż dane uczestników
Przeglądu nie będą poddawane profilowaniu.
Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoważne
z przyjęciem przedstawionych zasad zarządzania
danymi osobowymi przez Administratora.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych zebranych
podczas niniejszego Przeglądu jest Organizator.
Uczestnik Przeglądu z chwilą przystąpienia do
niego wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
Przeglądu oraz późniejszej promocji.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.kpck.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator
Konkursu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego
regulaminu.
We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu
należy kontaktować się z Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Plac Kościeleckich 6, 85-033, Bydgoszcz,
tel. 52 585 15 02 wew. 112

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
więcej informacji: www.kpck.pl/kujawsko-pomorski-przeglad-piesni-patriotycznych

