GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie”
I.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6, 59 – 241 Legnickie Pole.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cele przeglądu:
Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych.
Kultywowanie pamięci o wydarzeniach odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką.
Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań.
Przywrócenie zbiorowej pamięci o niektórych zapomnianych już, polskich pieśniach patriotycznych.
Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

III.

Uczestnicy:
1. Przegląd Piosenki Patriotycznej adresowany jest do mieszkańców gminy Legnickie Pole, pragnących szerzyć
polską tradycję patriotyczną we współczesnym świecie.
2. Grupy wokalne w kategoriach:
 przedszkole,
 klasy 0-3.
3. Soliści w kategoriach:
 klasy 0 -3,
 klasy 4-8,
 dorośli.

IV.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden utwór o charakterze patriotycznym, trwający maksymalnie
4 minuty.
2. Za utwór patriotyczny, w rozumieniu zasad przeglądu, uznaje się:
 pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,
 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub wybitną postać historyczną,
 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.
3. Utwory mogą być wykonywane: a’ capella, z akompaniamentem instrumentów, z akompaniatorem,
z podkładem CD lub na innym nośniku pamięci (nagranie bez chórków lub drugiego, towarzyszącego głosu).

V.

Termin i miejsce przeglądu:
11 listopada 2021 roku, godz. 15.00, Sala Bankietowa w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7.

VI.

Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia (Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście do biura Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6, lub przesłać na adres e-mail: gokis_lp@wp.pl
do 2 listopada 2021 r. włącznie (druki do pobrania na stronie https://www.gokis-legnickiepole.pl).

VII.
1.

Główne kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu;
- interpretację utworu;

- umiejętności wokalne, muzykalność;
- wrażenie artystyczne.
2. Jury może przyznać nagrody za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia.
3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VIII.
Nagrody:
Dla laureatów organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i dyplomy, a dla pozostałych uczestników pamiątkowe
dyplomy oraz wyróżnienia.
IX.
1.

2.

X.

Uwagi dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

5.
XI.

Udostępnianie wizerunku:
Podczas imprezy Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zapisu
wideo oraz zdjęć. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących
w imprezach, stanowiących jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały
materiał w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji imprezy.
Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego
wizerunku, które nie działa wstecz.

Organizator zapewnia aparaturę nagłośniającą, mikrofony, odtwarzacz CD/USB.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas trwania konkursu,
za uczestników odpowiada opiekun.
Każdy uczestnik wchodząc na teren wydarzenia zobowiązany jest do wpisania się na listę obecności
umieszczoną przy wejściu na salę.
Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu jest zobowiązana do przestrzegania ogólnie obowiązujących
obostrzeń związanych z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce (zachowanie odległości, używanie maseczki,
dezynfekcja rąk).
Koordynator przeglądu: Małgorzata Rak, tel. 76 8582827, tel. kom. 609 400 534.

Oświadczenie dot. stanu zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
Jeśli Uczestnik decyduje się wziąć udział w Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Śpiewam Mojej Ojczyźnie”,
jest to jednoznaczne, że jego stan zdrowia jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona
temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe). Jednocześnie Uczestnik:




XII.
1.
2.
3.
4.
5.

Jest świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w Wydarzeniu, w aktualnej sytuacji
epidemiologicznej oraz że znane jest mu ryzyko, na jakie jest narażone jego zdrowie mimo wprowadzonych
obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych podczas Wydarzenia.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących podczas przeglądu procedur związanych z reżimem
sanitarnym.

Postanowienia końcowe:
Opiekunowie uczestników Przeglądu, dokonując zgłoszenia, akceptują wszystkie jego zasady, określone
niniejszym regulaminem.
Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia
Przeglądu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie
przysługuje odwołanie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz w jego siedzibie mieszczącej się w Legnickim
Polu, Plac Henryka Pobożnego 6.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przeglądu z uwagi na występowanie siły wyższej bądź małą
liczbę zgłoszeń.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie”
(ZGŁOSZENIA ODESŁAĆ DO DNIA 02.11.2021 r.)
1. Imię i nazwisko solisty/grupy wokalnej* (ilość osób w zespole) ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
2. Telefon kontaktowy ...................................................................................................................................................
3. Tytuły wykonywanego utworu, czas trwania ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
4. Rodzaj akompaniamentu ...........................................................................................................................................
5. Potrzebny sprzęt – rodzaj złącza do własnego instrumentu ……………………………………………….……………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. Kategoria (zaznaczyć właściwe):




GRUPY WOKALNE:
 przedszkole,
 klasy 0-3.
SOLIŚCI:
 klasy 0 -3,
 klasy 4-8,
 dorośli.

7. Imię i nazwisko opiekuna solisty/grypy wokalnej* oraz nr tel. kontaktowego
.........................................................................................................................................................................................
8. Krótka informacja o występującym /grupy wokalnej* (od kiedy śpiewa, występy, osiągnięcia itp.)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................
9. Uczestnik/uczestniczka/grupy wokalne* uczestniczące w GMINNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewam mojej Ojczyźnie”, wyraża/ją zgodę na nieograniczone czasowo oraz nieodpłatne przetwarzanie przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu
kontaktowego, nazwy szkoły oraz wizerunku w zakresie:
- publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie (strona internetowa GOKiS w Legnickim Polu
oraz Facebook zarządzany przez GOKiS w Legnickim Polu),
- zamieszczania na tablicy informacyjnej i w kronice,
- promocji działań statutowych.

...................................
pieczęć/podpis

*niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:


Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,



W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl.



Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Kultury i Sportu na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114,
poz.493 ze zm.), ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zm.), ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze zm.), oraz na podstawie:





Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego zostały
podane dane.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie:
- Art. 9 ust. 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.




Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej.



Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.



Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,



Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 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.

