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Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

Zasady regulaminowe:

1. Konkurs o zasięgu powiatowym z wyłączeniem miasta Łomża.
2. Konkurs  przeznaczony jest przede wszystkim dla solistów, aczkolwiek mile

widziane są grupy wokalne do maksimum 3 osób.
3. W konkursie udział biorą wykonawcy w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria - przedszkola

II kategoria - klasy I – III szkoły podstawowej

III kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowej

IV kategoria - klasy VII - VIII szkoły podstawowej

4. Wykonawca  może  zaprezentować  się  tylko  w  jednym  utworze
polskojęzycznym,  dostosowanym  do  wieku  wykonawcy,  o  tematyce
dowolnej.

5. Wykonawca może reprezentować tylko jedną placówkę.
6. Placówkę może reprezentować maksymalnie 6 podmiotów wykonawczych

(traktując  przedszkole/punkt  przedszkolny  jako  oddzielną  placówkę
delegującą).
W sytuacjach szczególnych,  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
dotyczących ilości zgłoszonych podmiotów.

7. Jury  powołane  przez  Organizatora  oceni  umiejętności  wokalne,  walory
muzyczne, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny uczestników
konkursu.

8. Organizator  zapewnia  uczestnikom sprzęt  nagłośnieniowy.  Dopuszczalny
jest  półplayback  na  nośnikach  CD lub  pendrive,  z wyraźnie  zaznaczoną
pozycją  w  spisie  utworów  (najlepiej  jako  jedyna  pozycja  na  nośniku)
w formacie FLAC, MP3, OGG.

9. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt placówki delegującej lub
własny.

10. Z uwagi  na  wymóg  posiadania  przez  Organizatora  Konkursu  podpisanej
przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych
osobowych  uczestnika  konkursu,  a  także  zgody  na  udostępnienie  jego
wizerunku (RODO),  Organizator wyklucza przyjmowanie  zgłoszeń drogą
telefoniczną oraz mailową.

11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać wypełnioną przez
jego  rodziców/opiekunów  prawnych  Ankietę  Epidemiologiczną

aktualną na dzień wydarzenia.  Ankiety Epidemiologiczne powinny być
dostarczone organizatorowi w dniu przesłuchań. Uczestnik nieposiadający
ww. ankiety nie będzie mógł przystąpić do przesłuchań.

12. Wypełnione  zgłoszenie  wraz  z  wymaganymi  zgodami  i  oświadczeniami
RODO  oraz  podkłady  muzyczne  należy  dostarczyć  najpóźniej  do
12.10.2020 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25,
18 - 421 Piątnica.  Podkład  muzyczny  można  przesłać  do  organizatora
mailem lub udostępnić link z chmury itp.  

13. Karty zgłoszeń,  niezbędne zgody i  oświadczenia RODO, Regulamin oraz
Ankiety  Epidemiologiczne  dostępne  są  u Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej www.gokpiatnica.pl 

14.      Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 15  .10.2020 r. od godz.10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25.
Z uwagi  na panujący stan epidemiczny,  przesłuchania  odbywać  się  będą
przy  zachowaniu  zaleceń  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego
rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Najpóźniej  do  13.10.2020  r.  poinformujemy  drogą  mailową  placówki
delegujące  uczestników  o  szczegółowym  harmonogramie  i  warunkach
przesłuchań.

15. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu galowego, do którego
zostaną zaproszeni wszyscy laureaci konkursu. O zakwalifikowaniu się do
koncertu galowego oraz o jego terminie Organizator poinformuje placówki
delegujące uczestników drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej do dnia
19.10.2020 r.

16. Laureaci  otrzymają  dyplomy  oraz  nagrody rzeczowe.  Nagrody które  nie
zostaną odebrane w ciągu 14 dni od dnia koncertu galowego, przechodzą do
puli nagród pozostałych konkursów organizowanych przez GOK Piątnica. 

17. Sposób interpretacji  regulaminu oraz wszystkie  sprawy sporne rozstrzyga
Organizator.

18. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.
19. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystywania  nagrań  video

i fotografii  zarejestrowanych  podczas  konkursu  na  potrzeby  Gminnego
Ośrodka Kultury w Piątnicy.

20. Przesłanie  Karty  Zgłoszenia,  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu
Konkursu

 
Serdecznie zapraszamy!

http://www.gokpiatnica.pl/

