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Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zaprasza do udziału w  

  Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek  

              „Hej Kolęda, Kolęda” 

                               Buczkowice 2020/2021 
 

 

 15.01.21 r. (piątek) – termin nadsyłania filmów konkursowych 

 22-24.01.21 r. (piątek) – głosowanie na najlepszego wykonawcę na fanpage’u GOK 

 31.01.21 r. (niedziela), godz. 16:00 – Koncert Laureatów 
 

Regulamin konkursu: 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. 

2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny. 

 

2. Cele: 

1) podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, w tym wspólnego rodzinnego kolędowania; 

2) promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek; 

3) upowszechnianie dorobku kultury; 

4) prezentacja i konfrontacja gminnych talentów; 

5) popularyzacja kultury żywego słowa, muzyki; 

6) rozbudzanie wyobraźni twórczej; 

7) aktywny udział mieszkańców gminy w wydarzeniu kulturalnym online. 

3. Założenia programowe: 

1) W konkursie mogą brać udział soliści oraz rodzinne duety i zespoły wokalne, w tym wokalno-

instrumentalne.  

2) Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:  

a. soliści; 

b. rodzinne duety;  

c. rodzinne zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne. 

3) Kategoria solistów oceniana będzie z podziałem na cztery kategorie wiekowe: 

a. przedszkole i kl. I-III; 

b. kl. IV-VIII; 

c. młodzież i osoby dorosłe; 

d. seniorzy od 60 roku życia. 

4) Warunkiem przeprowadzenia konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie się do niej przynajmniej trzech 

uczestników. 

4. Warunki uczestnictwa: 

1) Konkurs odbywać się będzie w formie online na stronie www.gokbuczkowice.com, fanpage’u GOK oraz 

na kanale YouTube GOK Buczkowice. 

2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmu z występem i dostarczenie go do GOK w terminie 

do 15.01.2021 r. 

ONLINE 

ONLINE 
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3) Utwór powinien być śpiewany a cappela, z podkładem muzycznym lub z użyciem żywych instrumentów.  

4) Niedopuszczalne jest modyfikowanie nagranego dźwięku przez dodawanie efektów dźwiękowych (np.: 

pogłos, equalizacja, autotune). Takie nagrania będą dyskwalifikowane. 

5) Film musi być nagrany w poziomie w rozdzielczości FHD 1920x1080 (proszę nie przesyłać filmów o większej 

rozdzielczości) w formacie .mov lub .mp4. 

6) Jeden uczestnik może uczestniczyć we wszystkich trzech kategoriach (soliści, duety, zespoły). 

7) Film można dostarczyć do GOK na 2 sposoby: 

a. przesyłając film lub link do filmu na adres mailowy: pelniabarw@gokbuczkowice.com. Klip wideo 

powinien być opisany imieniem i nazwiskiem/nazwą zespołu i miejscowością. W załączniku maila należy 

przesłać zdjęcie/skan wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1), a w treści maila powinny znajdować 

się informacje o uczestniku (imię i nazwisko/nazwa zespołu, wiek, miejscowość) oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/moich i mojego dziecka 

danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu oraz 

w celu archiwizacyjnym. Proponowana forma przesyłania linka do filmu stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu; 

b. dostarczając osobiście do siedziby GOK film nagrany na pytę CD lub DVD, opisaną imieniem 

i nazwiskiem/nazwą zespołu i miejscowością wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1).     

8) Łączny czas trwania występu nie może przekroczyć 6 minut. 

9) Na nagraniu mogą być widoczni wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy wypełnią kartę zgłoszenia (załącznik 

nr 1).  

10) Nagranie ma zawierać wyłącznie występ konkursowy, bez wstępu, wizytówek, apeli czy jakichkolwiek 

reklam. 

5. Ocena i nagrody 

1) Wykonawców oceniać będzie wykwalifikowane jury, powołane przez organizatora konkursu, biorąc pod 

uwagę: 

a. właściwy dobór repertuaru, 

b. czystość i poprawność wykonania, 

c. ogólne wrażenie artystyczne w tym radość śpiewania kolęd. 

2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii planuje się przyznanie puli 

nagród – miejsca od 1 do 3. 

3) Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród 

równorzędnych, wyróżnień bądź nie przyznania którejś z nagród. 

4) Dodatkowo w drodze głosowania internetowego zostanie przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Po 

opublikowaniu wszystkich filmów konkursowych w dniu 22 stycznia na fanpage’u GOK rozpocznie się 

głosowanie. Za ważny głos uznaje się „lajk” w postaci łapki w górę pod wybranym filmem. Można głosować 

na kilka filmów. Głosowanie zakończy się 24 stycznia o godz. 18:00.  

5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 stycznia o godz. 16:00 podczas Koncertu Laureatów, który zostanie 

opublikowany na stronie www.gokbuczkowice.com i fanpage’u za pośrednictwem kanału GOK Buczkowice 

na You Tube.  

6) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.  

7) Nagrody zostaną przekazane laureatom po wcześniejszej konsultacji telefonicznej. 

6. Przetwarzanie danych osobowych: 

1) Wszyscy uczestnicy konkursu, w tym każdy członek zespołu, muszą podpisać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, wykorzystanie wizerunku, a także zgodę na publikację filmu z występem, wszystkie 

te zgody zawiera karta zgłoszenia – załącznik nr 1, którą można pobrać ze strony internetowej GOK-u.  

W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie 

osób niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku 

i publikację filmu z występem jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie. 
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2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) 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 skontaktować się pisząc na adres e-mail: 

iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby administratora. Dane będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu. Równocześnie 

informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do administratorów obsługujących systemy 

teleinformatyczne GOK, do placówek przedszkolnych i szkolnych na terenie gminy oraz Urzędu Gminy 

Buczkowice. Jeśli zdecydują się Państwo przesłać 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 zgodność 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 konkursie.   

7. Postanowienia końcowe: 

1) Nadesłanie w terminu filmu wraz ze zgodą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

2) Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu zamieszczenie filmu na stronie internetowej 

www.gokbuczkowice.com, fanpage’u GOK oraz na kanale GOK Buczkowice na YouTube, po wcześniejszej 

obróbce filmu. 

3) Organizatorzy przypominają iż wykorzystanie ewentualnych podkładów muzycznych do przygotowywania 

filmów konkursowych może odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku 

naruszenia praw autorskich uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z konkursu. 

4) Organizator ma prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania materiałów otrzymanych materiałów. 

5) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


