
 
 
 
 
 
 
GOK-Buczkowice.73.1.2020 

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach  
zaprasza do udziału w 

Gminnym  Festiwalu  Twórczości  „PEŁNIA BARW”  
organizowanym online w ramach projektu  

dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. 
 

W ramach festiwalu skierowanego do mieszkaoców gminy Buczkowice chcemy dad szansę na pokazanie 
swoich umiejętności wokalnych, tanecznych, muzycznych czy teatralnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

proponujemy nowoczesną formułę online, która pozwala na bezpieczne zorganizowanie festiwalu w czasach zmagania 
się z pandemią koronawirusa. Wszystkie zaplanowane działania odbędą się w sieci, śledzid będzie je można na naszej 

stronie internetowej www.gokbuczkowice.com, na fanpage’u GOK, a także na naszym kanale na YouTubie. 
 

                                    REGULAMIN  FESTIWALU: 
I.  CELE:  
1) możliwośd udziału w wydarzeniu kulturalnym online, 
2) upowszechnianie dorobku kultury, 
3) prezentacja, ale także i konfrontacja gminnych talentów, 
4) rozbudzanie fascynacji różnymi dziedzinami sztuk wśród mieszkaoców, 
5) popularyzacja kultury żywego słowa, muzyki, taoca, teatru, 
6) rozbudzanie wyobraźni twórczej, 
7) wykorzystanie potencjału sieci, zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym  

poprzez narzędzia online, 
8)  rozwój umiejętności posługiwania się narzędziami online i rozwój kompetencji cyfrowych, 
9) zapomnienie o panującej na świecie pandemii koronawirusa. 

 

      II.  ZAŁOŻENIA:  
1) w konkursie mogą uczestniczyd mieszkaocy gminy Buczkowice: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy 

2) konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 

  - wokalna (w tym również regionalna), 

  - taneczna (w tym również balet i gimnastyka artystyczna), 

  - teatralna (podkategoria: monodramy, wiersze), 

  - gra na instrumencie. 

UWAGA! W konkursie preferujemy występy solowe, można zgłaszad duety, bądź zespoły, ale w ich skład mogą 

wchodzid tylko członkowie rodziny, bądź osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym.  

       3) konkurs obejmowad będzie następujące kategorie wiekowe: 

  a. dzieci w wieku przedszkolnym od 1 do 6 lat; 
  b. kl. I-III;  

         c. kl. IV-VI;  

         d. kl. VII-VIII;  
         e. młodzież do 18 lat; 
         f. dorośli; 
         g. seniorzy +60; 
          Warunkiem przeprowadzenia konkursu w danej kategorii, jest zgłoszenie się do niej przynajmniej trzech uczestników.  



 

III.  WARUNKI  UCZESTNICTWA:  
 1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmiku z występem i przesłanie na adres    
      pelniabarw@gokbuczkowice.com. Wiadomośd mailowa powinna zawierad wypełnioną kartę zgłoszenia   
      oraz link do filmiku, bądź dostarczenie nagrania na podpisanej imieniem, nazwiskiem, wiekiem 
      i miejscowością uczestnika płycie CD/DVD oraz wypełnionej karty zgłoszenia do siedziby GOK w     

      terminie do 10 lipca 2020 r.  
2) Proponowana instrukcja przesyłania filmiku stanowi  Załącznik nr 2 do regulaminu. 
3) W treści maila powinna się  również znajdowad informacja o uczestniku festiwalu:  

imię, nazwisko, wiek i miejscowośd wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/moich i mojego dziecka zawartych  
w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji festiwalu oraz w celu archiwizacyjnym  zgodnie  
z Kartą Zgłoszenia - załącznikiem nr 1 do Regulaminu”. 

Wraz z filmikiem konieczne jest dostarczenie/przesłanie, stanowiącej załącznik do regulaminu festiwalu  
wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA – Załącznik nr 1 do regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych, wizerunku, a także zgodą na publikację filmiku z występem w sieci na stronie internetowej: 
www.gokbuczkowice.com (za pośrednictwem Kanału GOK na YouTubie) oraz na fanpage’u GOK.  
W przypadku zgłoszenia mailowego kartę można wypełnid elektronicznie lub przesład zdjęcie/skan karty 
wypełnionej ręcznie. 
UWAGA! Tylko filmiki z podpisaną zgodą będą mogły trafid na konkurs! 
4) Na nagraniu widoczny ma byd jedynie uczestnik konkursu.   
5) Nagranie ma składad się z samego konkursowego występu (prosimy nie dokładad wizytówek, wstępu,     
     apelu do widzów, czy jakichkolwiek reklam). 
6) Jeden uczestnik może zgłosid się maksymalnie w dwóch kategoriach.  

 

IV.  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH:  
1) Wszyscy uczestnicy festiwalu muszą podpisad zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku,  
którą można pobrad ze strony internetowej GOK-u (karta zgłoszenia, załącznik nr 1).  
W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazid rodzice lub prawni opiekunowie osób 
niepełnoletnich. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w festiwalu.  
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, 
REGON: 072361087, tel. (33) 817 71 120, e-mail: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można skontaktowad się pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby administratora. 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia festiwalu oraz w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat po zakooczeniu festiwalu. Równocześnie informujemy, iż dane 
osobowe mogą byd przekazywane do administratorów obsługujących systemy teleinformatyczne GOK, do placówek szkolnych  
i przedszkolnych na terenie gminy, Urzędu Gminy Buczkowice, Narodowego Centrum Kultury, a także do podmiotów uprawnionych  
do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Jeśli zdecydują się Paostwo przesład dane w formie elektronicznej, będą 
one przetwarzane za pomocą platformy wetransfer.com. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz 
usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi 
do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w festiwalu.  

 

V.  UWAGI  ORGANIZACYJNE: 
1)  Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom festiwalu zamieszczenie filmiku na stronie internetowej    
      www.gokbuczkowice.com, fanpage’u GOK oraz na kanale GOK Buczkowice na YouTubie po wcześniejszej   
      obróbce filmu w zakresie dodania tzw. graficznej zajawki festiwalu,  a także opisania filmu imieniem,   
      nazwiskiem i kategorią wykonawcy. 
2)  Organizatorzy przypominają iż wykorzystanie ewentualnych podkładów muzycznych do     
      przygotowywanych filmików konkursowych może odbywad się zgodnie z obowiązującymi przepisami    



      prawa. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik zostanie automatycznie wykluczony 
      z konkursu. 
3)  Organizator ma prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania otrzymanych materiałów. 
4)  Prezentacje oceniad będzie powołane przez organizatora wykwalifikowane jury.  
5)  Nagrody przyzna jury. W każdej z kategorii planuje się przyznanie puli nagród:  miejsca od 1 do 3 oraz    
      maksymalnie 2 wyróżnienia, z podziałem na podkategorie i kategorie wiekowe. 
6)  Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
7)  Decyzja jury jest ostateczna. 
8)  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 13 sierpnia o godz. 17:00 podczas Koncertu Laureatów,  
      który zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach      
      www.gokbuczkowice.com (za pośrednictwem Kanału GOK na YouTube) 
9)  Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane,  
      po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. 

 

           Dodatkową atrakcją festiwalu będzie NAGRODA PUBLICZNOŚCI przyznawana  
przez użytkowników Facebooka – zdobędzie ją osoba posiadająca najwięcej „lajków”  
pod swoim konkursowym filmem  –  za ważny głos uznaje się: „lajk” w postaci łapki w górę. 
                       Można głosowad na kilka wybranych filmów konkursowych. 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1)  Nadesłanie w terminie filmiku wraz ze zgodą oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
2)   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania filmików konkursowych w materiałach 
promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich. 
3)   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 

VII.  HARMONOGRAM  FESTIWALU: 
10.07.2020 r.         –    TERMIN NADSYŁANIA KONKURSOWYCH FILMIKÓW 

24.07.2020 r.           –    PREZENTACJA FILMIKÓW KONKURSOWYCH W SIECI 

24-31.07.2020 r.    –   OCENIANIE FILMÓW PRZEZ JURY KONKUSU, A TAKŻE UŻYTKOWNIKÓW SIECI 

01.08.2020 r.            –   PREZENTACJA LAUREATA NAGRODY PUBLICZNOŚCI 

13.08.2020 r.            –   PUBLIKACJA KONCERTU LAUREATÓW – UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

13-21.08.2020 r.     –   DOSTARCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW 

 
 

BIURO ORGANIZACYJNE  

Gminnego  Festiwalu  Twórczości   

„PEŁNIA BARW”  
 

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach  

Buczkowice 43-374,   ul. Wyzwolenia 554 
tel./fax 33-8177-120,   505-076-200, 513-787-693 

                         e-mail: pelniabarw@gokbuczkowice.com 

 
 

                Projekt „PEŁNIA BARW - GMINNY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI” realizowany  
                        przez GOK Buczkowice został dofinansowany ze środków 
              Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. 
 


