REGULAMIN
GMINNEGO PRZEGLĄDU ONLINE KOLĘD I PASTORAŁEK
Zabrodzie 2021
I. CELE PRZEGLADU
- pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
- wymiana doświadczeń i pomysłów
- popularyzacja dziedzictwa kulturowego kraju i regionu
II. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie, e-mail;
gok@zabrodzie.pl
III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
IV. UCZESTNICY
W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe, indywidualnie oraz
zespołowo - mieszkańcy Gminy Zabrodzie.
V. ZAKRES REPERTUARU
1. Wykonawcy winni przygotować i przedstawić 1 utwór - kolędę lub pastorałkę.
2. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres GOK ( ul. Wł. St.
Reymonta 2, 07 -230 Zabrodzie) nagranego materiału wideo (obraz i dźwięk) z wykonanym
utworem muzycznym (np. płyta CD/DVD, link do pliku w WeTransfer, w dysku Google, itp.).
Materiał wideo powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920 x 1080 pikseli, zakodowany
w jednym z formatów mp4, mpg, mov, avi oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Termin przesyłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa z dniem
18 stycznia 2021 r.
2. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia z nagraniem oświadczenia wraz ze
zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
3. Regulamin, kartę zgłoszeniową oraz druk oświadczenia można pobrać ze stron
internetowej; www.zabrodzie.pl
VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Wszystkie osoby indywidualne oraz rodziny / grupy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz
upominki.
2. Nadesłane nagrania organizator zamieści na portalu YouTube z publikacją na stronie
internetowej www.zabrodzie.pl
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem karty zgłoszenia jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestników konkursu dotyczą zapisy zgodne 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 informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, 07230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 2, w imieniu Administratora Danych działa
Dyrektor – Małgorzata Wiśniewska;
2. Dane uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego przebiegu konkursu oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń prawnych. Dane uczestników gromadzone i przetwarzane są
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
3. Uczestnikowi konkursu oraz opiekunom przysługuje prawo:









żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych
osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez
Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny
obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia
prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila
na adres: ochronadanych@zabrodzie.pl
dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@zabrodzie.pl
sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych,
nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest
z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora
w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila
ochronadanych@zabrodzie.pl
ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że
wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji,
gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami
prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można
wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@zabrodzie.pl
przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego
podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania
Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych

4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony
Danych, e-mail: ochronadanych@zabrodzie.pl
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w
konkursie.

