Regulamin Gminnego Konkursu
„Nasze Talenciaki” pod Honorowym Patronatem Agnieszki Wersty Wójt Gminy
Zawonia

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
Termin konkursu:
Etap I : Nadesłanie filmów z występem do 30.07.2021
Etap II : Prezentacja wybranych talentów na scenie w Czeszowie 29.08.2021 godz. 12:00.
Rodzice zostaną powiadomieni o występie dziecka. W dniu występu należy zgłosić się do
rejestracji od godziny 11:00 z muzyką (jeżeli jest taka potrzeba) na nośniku ( najlepiej
pendriv).
Ogłoszenie wyników i występ zwycięzców odbędzie się tego samego dnia o godzinie 16:00
Adres mailowy: kultura@gokzawonia.pl
Cele konkursu:
1.

Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży

2.

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

3.

Popularyzacja działań artystycznych.

4.

Umożliwienie prezentacji swoich pasji.

5.

Promowanie młodych talentów.

6.

Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa:
1.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, oceniani
będą w dwóch kategoriach wiekowych 7-10 lat i 11-14 lat.
2.
W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z terenu Gminy Zawonia, które chcą
zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i
talenty.
3.
Każdy uczestnik może zgłosić 1 prezentację swojego talentu w formie filmiku,
który prześle na maila organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.
4.

Prezentacja może mieć formę muzyczną, artystyczną, sportowo-akrobatyczną:

•

śpiew,

•

gra na dowolnym instrumencie,

•

taniec,

•

pokaz sprawności fizycznej,

•

recytacja,

•

występy sportowo – akrobatyczne.

5.
Do każdego nadesłanego filmu, należy dołączyć wypełnione i podpisane przez
rodziców lub opiekunów prawnych: Kartę zgłoszenia do konkursu i zgodę na
przetwarzanie danych.
6.
Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te filmiki, których treści nie
zagrażają zdrowiu i życiu ich uczestników.
7.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy indywidualni.

8.

Filmik nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

9.

Z każdej kategorii zostanie wyłoniony tylko jeden Talenciak

Komisja konkursowa:
1.
O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa.
2.
Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku
małej liczby zgłoszeń.
3.

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Nagrody i wyróżnienia:
1.
Spośród nadesłanych filmów wyłonione zostaną Tanenciaki z I etapu konkursu
w kategoriach :
•

Talent muzyczny

•

Talent taneczny

•

Talent sportowo-akrobatyczny

•

I inny

W II etapie po przedstawieniu swoich umiejętności na scenie komisja wyłoni zwycięzców w 4
kategoriach.
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.
2.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.08.2021 podczas Zakończenia Wakacji

w Czeszowie i opublikowane na Facebooku i stronie Organizatora do dnia
30.08.2021
3.

Wszystkie dzieci które będą brały udział w konkursie otrzymają dyplomy za

udział i nagrody. Wyłonieni Talenciaki otrzymają nagrody rzeczowe

Postanowienia końcowe:
1.

Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku i stronie Organizatora.

2.
Filmiki nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatora i nie będą
zwracane.
3.
Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie wraz z załącznikami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Karta zgłoszenia
1.

Imię i nazwisko Talenciaka………………………………………….

2.

Wiek Talenciaka………………………………………………………………………..

3.

Nazwa prezentowanej formy …………………………………………………………

4.

Adres zamieszkania……………………………………………………………………….

5.

Nr telefonu rodzica/ opiekuna…………………………………………………………

6.

Adres e-mail………………………………………………………………

7.

Kilka zdań o Talenciaku ( potrzebne do prezentacji dziecka)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka
(imię i nazwisko)
Kultury w Zawoni, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

……………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informuje się że:
1.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny
Ośrodek Kultury w Zawoni.
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu –
na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa.
Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz
swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania
uprzednio udzielonej zgody.

