VII Gminny Konkurs
Piosenki Dziecięcej
31.05.2019r.

REGULAMIN

Cele konkursu:
1. Stworzenie dzieciom z terenów wiejskich warunków i możliwości
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz zachęcenie
do dalszej pracy twórczej.
2. Propagowanie wśród dzieci kultury muzycznej.
3. Uwrażliwienie na sztukę.
4. Możliwość porównania umiejętności wokalnych wśród rówieśników.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Ełk
z siedzibą w Stradunach. Współorganizatorem jest Biblioteka Publiczna
Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.
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Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy
Ełk w Nowej Wsi Ełckiej ul. Małeckich 30, dnia 31 maja 2019r.
(piątek) - początek o godzinie 10:00.
3. Konkurs adresowany jest do solistów i solistek mieszkających na terenie
Gminy Ełk w różnych kategoriach wiekowych:
I kategoria: 6 – 9 lat
II kategoria: 10 – 12 lat

III kategoria: 13 – 16 lat
4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia,
zgód oraz oświadczeń listownie na adres organizatora do 24 maja 2019 r.
Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach
ul. Kajki 10/3, 19-300 Ełk-Straduny
5. Soliści prezentują jedną wybraną piosenkę, która powinna być
wykonana z pół playbackiem (w podkładzie nie może znajdować się
podstawowa linia wokalna) lub na żywo z akompaniamentem dowolnego
instrumentu.
6. Uczestnicy powinni posiadać podkłady muzyczne do piosenek nagrane na
dwóch nośnikach danych typu pendrive i płyta CD, a osoby
udzielające
akompaniament
własne
instrumenty.
7. Dobór utworów – odpowiedni do kategorii wiekowej.
8. Jury oceniać będzie;
- wrażenie artystyczne,
- dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową,
- intonację,
- interpretację wykonywanego utworu,
- dykcję,
- możliwości wokalne.
9. Po zakończeniu konkursu jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii
wiekowej.
10. Zwycięzcom i osobom wyróżnionym w poszczególnych kategoriach
wiekowych będą przyznane nagrody oraz dyplomy, a pozostałym
uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
11. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (mikrofony, sprzęt muzyczny itp.)
12. Dojazd uczestników na koszt własny.
13. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w regulaminie.

godz. 10.00 – 13.00 - rozpoczęcie i prezentacje uczestników
godz. 13.00 – 13.30 – zakończenie i wręczenie nagród
Termin zgłoszenia listownie do dnia 24 maja 2019r.
Kontakt:
Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach tel. 87 619-66-66;
Filia w Nowej Wsi Ełckiej tel. 87 621-26-50;
e-mail: ckge@wp.pl
Koordynator konkursu - instruktor muzyki CKGE mgr Kamil Szejda

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
VII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Ełk
z siedzibą w Stradunach, ul. Kajki 10/3.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@elk.gmina.pl lub tel. 87/619 45 54.
3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie są przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu oraz upublicznienia jego wyników (imienia i nazwiska,
wyniku konkursu) na stronach :
* http://www.centrumkulturystraduny.elk.pl/;
* https://www.facebook.com/centrumkulturygminyelk;
* http://elk.gmina.pl/ .
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Dane uczestników konkursu nie będą
przekazywane innym odbiorcom.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres, przez który

dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane:

do momentu wycofania zgody.

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
d) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze
względu na Państwa szczególną sytuację;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych
innemu administratorowi danych;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została
udzielona zgoda.

