REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE „BARKI”

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97,
32-048 Jerzmanowice, tel. 012 38 95 197, e-mail: gok@jerzmanowice.eu
II. TEMAT KONKURSU:
Wykonanie „Barki” – ulubionej pieśni Jana Pawła II
III. CEL KONKURSU:
Uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs adresowany jest zarówno do solistów, jak i zespołów.
2. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
3. Wykonania będą oceniane w 3 kategoriach:
1) I kategoria – dzieci – do lat 10
2) II kategoria – młodzież do lat 18
3) III kategoria – dorośli
4. W każdej kategorii przewidziano nagrody dla solistów i zespołów.
5. Wymagania techniczne:
1) nagrania mogą być przesyłane zarówno w formie plików, jak i aktywnych
linków z terminem aktywności nie krótszym niż do 10 czerwca;
2) dopuszczalne są wykonania solowe i zespołowe, a capella lub z towarzyszeniem
instrumentów lub podkładu muzycznego;
3) nagranie nie musi zawierać wizerunku wykonawców – wykorzystanie
wizerunku wykonawcy jest jego świadomym wyborem i jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie.
6. Zapraszamy do przesyłania nagrań na adres e-mail: gok@jerzmanowice.eu w
terminie do 8 czerwca 2020 r.
7. W treści wiadomości e-mail prosimy o podanie imienia i nazwiska wykonawcy lub
nazwy zespołu.
8. Przesłane nagrania nie podlegają zwrotowi.
9. Złożenie nagrania jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych
wykonań na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Prawa autorskie do wykonania są przenoszone bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych. Organizator zastrzega sobie możliwość ich prezentowania na stronie
internetowej, portalach społecznościowych, w materiałach radiowych,
telewizyjnych i filmowych promujących konkurs i działalność jednostki.
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w
konkursie oraz oznacza akceptację oraz zobowiązanie do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu,
12. Uczestnik gwarantuje, że wykonanie jest wynikiem jego twórczości i nie narusza
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, w tym osób, które
mogłyby znajdować się na nagraniu; odpowiedzialność za naruszenie przez
wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika
konkursu.

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie

danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail,
wizerunek, głos) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.
14. Uczestnik konkursu, który zgłasza nagranie do konkursu, ma obowiązek
poinformowania osoby trzecie biorące udział w nagraniu n.t. przetwarzania danych
w konkursie (klauzula informacyjna).
15. Uczestnik konkursu, który zgłasza nagranie do konkursu, zapewnia, że pozyskał
stosowne zgody na przetwarzanie danych (imienia, nazwiska, wizerunku i głosu) od
osób trzecich biorących udział w nagraniu.
16. Wyniki ogłoszone przez jury konkursu są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w
formie: imię, nazwisko, zajęte miejsce.
18. Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio u Organizatora Konkursu oraz
na jego stronie internetowej.
19. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
20. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu Konkursu.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, tel. 012 38 95 197, e-mail:
gok@jerzmanowice.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.
3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*,
czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle
określonym celu, wskazanym poniżej.
4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa udziału w konkursie, obsługi
uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym
rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak
również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem
danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych
osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane.
*RODO – Rozporządzenie 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)

