VIII Festiwal Artystyczny
Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących

Lelów 2021

REGULAMIN
Gminny Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw wychowaniu kulturalnemu oraz
artystycznemu dzieci i młodzieży, organizuje VIII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży
Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Festiwal ten ma pozwolić dzieciom i młodzieży na
spotkanie z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń
pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami grup. Cenne uwagi oraz wskazówki, których będzie
można oczekiwać od Jury, mogą być inspiracją do dalszych działań twórczych.
Jesteśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni Państwa oczekiwania i będziemy
gościć w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie zespoły, solistów oraz ich opiekunów z
Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących.
ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
WSPÓŁORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
CEL IMPREZY


stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i talentów przez dzieci i
młodzież



promowanie młodych talentów w obszarach muzycznych



integracja rodzin oraz dzieci i młodzieży z Gmin sąsiadujących



wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi oraz młodzieżowymi
zespołami



rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z
kulturą

ZASADY UCZESTNICTWA


W festiwalu biorą udział zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych,
szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy
Lelów oraz Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów,
Kroczyce oraz Szczekociny.



W festiwalu mogą wziąć również udział soliści oraz duety wokalne z przedszkoli, szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych w
powyższych gminach.



Uczestnicy festiwalu wykonują jeden przygotowany utwór wyłącznie w języku
polskim. Tytuł utworu wykonywanego podczas przesłuchań konkursowych, podany
w karcie zgłoszenia jest wiążący, nie ma możliwości zmiany podanego utworu.
Prosimy o przemyślane decyzje.



W tym roku ze względu na wciąż trwającą trudną sytuacje epidemiologiczną,
przesłuchania do Festiwalu odbywają wyłącznie online. Wszystkich chętnych
uczestników prosimy o przygotowanie nagrań oraz dokładne wypełnienie karty
zgłoszenia i przesłanie ich na adres e- mail sekretariat.goklelow@gmail.com w
tytule wpisać VIII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży



Skan zgłoszeń wraz z nagraniami audiowizualnymi należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. mailowo na poniższy adres email. Klauzule muszą zostać podpisane przez rodziców. Uczestnicy, którzy prześlą
karty zgłoszenia bez podpisanych klauzul nie wezmą udziału w przesłuchaniach
konkursowych!
sekretariat.goklelow@gmail.com
w tytule VIII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży
 Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny wszystkich
przesłanych nagrań oraz wytypuje laureatów tegorocznego Festiwalu Artystycznego.
Koncert laureatów wraz z wręczeniem nagród oraz nagraniem koncertu odbędzie się
20 maja 2021 r. W przypadku zniesienia obostrzeń epidemicznych, laureaci
zaprezentują się podczas Pikniku Rodzinnego 27 czerwca na placu szkolnym w
Lelowie.
 Organizator poinformuje telefonicznie bądź mailowo laureatów o przygotowaniu się
do występu. Lista laureatów zostanie także zamieszczona na stronie internetowej
www.goklelow.pl

KATEGORIE / TERMINY
I. ZESPOŁY (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne, taneczne)
- Zespoły Muzyczne Przedszkoli
- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy I - III
- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Zespoły Muzyczne klasy VII- VIII
- Zespoły Muzyczne Szkół Ponadpodstawowych
- Zespoły Muzyczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
- Zespoły Taneczne Przedszkoli

- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy I - III
- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Zespoły Taneczne klasy VII- VIII
- Zespoły Taneczne Szkół Ponadpodstawowych
- Zespoły Taneczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
Zespoły prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Czas trwania występu nie może przekraczać 5 minut.
II. SOLIŚCI ( instrumentaliści, wokaliści)
- Soliści Przedszkoli
- Soliści Szkół Podstawowych klasy I - III
- Soliści Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Soliści klasy VII- VIII
- Soliści Szkół Ponadpodstawowych
- Soliści Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
Soliści przygotowują i prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien
przekraczać 5 minut.
III. DUETY
- Duety Przedszkoli
- Duety Szkół Podstawowych klasy I - III
- Duety Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Duety klasy klasy VII- VIII
- Duety Szkół Ponadpodstawowych
- Duety Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
Duety przygotowują i prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien
przekraczać 5 minut.

OCENA


Jury Festiwalu Artystycznego przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości
wychowawcze, dobór repertuaru, oryginalność i poprawność prezentowanej formy, dykcję,
emisję głosu, interpretację, scenografię, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny.



Jury może przyznać nagrody I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.



Statuetki dla laureatów Festiwalu ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w
Częstochowie i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie



Komisja przyzna nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu



Jury wytypuje najlepszych solistów, duety oraz zespoły, które zaprezentują się na Koncercie
Laureatów 20 maja 2021 r. lub w przypadku zniesienia obostrzeń podczas Pikniku Rodzinnego,
który odbędzie się 27 czerwca 2020 r. (niedziela)

SPRAWY ORGANIZACYJNE


Zgłaszając udział w Festiwalu uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.



Koncert Laureatów wraz z ogłoszeniem wyników oraz nagraniem odbędzie się 20 maja 2021 r.
lub w przypadku zniesienia obostrzeń epidemicznych podczas Pikniku Rodzinnego, na
placu szkolnym w Lelowie w dniu 27 czerwca.



Laureaci Festiwalu przyjeżdżają po odbiór nagród na koszt własny lub instytucji
delegującej. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Organizator poinformuje telefonicznie
lub mailowo o godzinach odbioru nagród, aby zachować zasady reżimu sanitarnego.

ZGŁOSZENIE
VIII Festiwal Artystyczny
Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących
Lelów 2021
1. Imię i nazwisko/ nazwa zespołu
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły/ placówki
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kategorie (solista, zespół – wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny, taneczny, duet)- zaznaczyć
o Solista
o Duet
o Zespół taneczny
o Zespół wokalny
o Zespół instrumentalny
o Zespół wokalno- instrumentalny
4. Kategoria wiekowa- zaznaczyć
 Przedszkole
 Klasy I- III
 Klasy IV- VI
 Klasy VII- VIII
 Szkoła ponadpodstawowa
 Placówki Oświatowo – Wychowawcze
5. Adres jednostki delegującej, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do osoby przygotowującej
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................
6. Repertuar ( wyłącznie w języku polskim, nie ma możliwości zmiany utworu, prosimy o przemyślaną
decyzję!)
Tytuł i autor:
………………………………………………………………………………………………………………………
Czas trwania występu:
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………, dn. ……………………….

……………………………………………..
(podpis opiekuna/ jednostki delegującej)

Lelów, dnia......................... roku.
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka imię i nazwisko……………………………………………… przez Gminny Ośrodek Kultury w
Lelowie, reprezentowany przez dyrektora Panią Ewę Molenda dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań
statutowych
przez
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Lelowie
zgodnie
z
art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam/nie
wyrażam*
zgodę/y
na
publikację
wizerunku
mojego
dziecka
imię
i
nazwisko…………………………………. przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie w celach promocyjnych zgodnie z art.
6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas imprezy/
konkursu/ spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie oraz Gminę Lelów, z tytułu
wykorzystywania wizerunku/ głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora GOK – Panią Ewę Molenda z
siedzibą 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres GOK w Lelowie lub mailowo: goklelow@gmail.com
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek,
zawieraniem umów etc.) i innych obowiązków prawnych - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 2017, poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 a) b) c) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO),
usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do
przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z działań
kulturalnych podejmowanych przez Administratora.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOKU

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na przetwarzanie danych osobowych tj.
imię i nazwisko, wizerunek mój/mojego dziecka* ................................................................ na Facebook’u przez Gminny
Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowaną przez Dyrektora w celu promocji placówki.
*skreśl niepotrzebne

…………………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej

KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK
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) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą 42-235 Lelów,
ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres placówki lub mailowo: goklelow@gmail.com
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail:
kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres GOK w Lelowie.
3. Czyje dane są przetwarzane:
- osób, których dane opublikujemy;
- osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
- osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
- osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
- osób odwiedzających nasz fanpage.
4. Kategorie przetwarzanych danych:
Na Facebooku będziemy publikować dane osobowe zwykłe- imię i nazwisko oraz wizerunek.
5. Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
- publikowania postów na fanpage’u;
- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
- informowania o naszej działalności, tj. w celu promocji placówki.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. Dane mogą zostać
także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat następnie zostaną usunięte. w każdej chwili można przestać obserwować nasz fanpage, jak również
usunąć opublikowane przez siebie komentarze.
8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danyc h osobowych (art.15
RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych jest dobrowolne.
11. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do
organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer
danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami
określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

