Regulamin

KONKURS PASTORAŁEK I KOLĘD BOŻONARODZENIOWYCH

KOLĘDA Z RODZINĄ
Regulamin
ORGANIZATOR:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, 18/448 26 10, www.mcksokol.pl
CELE:






Ochrona i popularyzacja tradycji wspólnego rodzinnego kolędowania,
Stworzenie możliwości artystycznej prezentacji uczestnikom z różnych zakątków
województwa,
Przypomnienie
zapomnianych
melodii
oraz
tekstów
pastorałek
i
kolęd
bożonarodzeniowych,
Wzmocnienie poczucia wzajemnych więzi,
Podkreślenie ważnej roli wspólnego śpiewu w życiu rodziny i człowieka.

UCZESTNICY:
1. Do konkursu organizatorzy zapraszają śpiewające rodziny zamieszkujące obszar
województwa małopolskiego.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pozostające w bliskim pokrewieństwie
(np. babcia, dziadek, mama, tata, ciocia, wujek, dzieci), bez ograniczeń wiekowych.
3. Rodzina zgłaszająca się na konkurs winna być zróżnicowana pod względem wieku
i stopnia pokrewieństwa.
4. Zgłoszenia grupy/rodziny może dokonać osoba pełnoletnia, posiadająca upoważnienie do
reprezentowania wszystkich zgłoszonych osób we wszelkich sprawach dotyczących
konkursu.
5. Liczba osób w rodzinie zgłoszonej do konkursu: minimum 3, maximum 8.
6. W konkursie nie przewiduje się kategorii solistów oraz duetów.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs będzie się odbywał wyłącznie w formule on-line.
2. Każda rodzina przygotowuje do konkursu 1 pastorałkę oraz 1 tradycyjną kolędę
bożonarodzeniową.
3. Repertuar wybrany do konkursu powinien sięgać do dawnych źródeł (kantyczek,
śpiewników klasztornych, anonimowych zapisów, rodzinnych przekazów).
4. Nie będą poddawane ocenie prezentacje współczesnych piosenek traktujących o świętach
Bożego Narodzenia.
5. Czas prezentacji do 7 minut.

6. Uczestnicy mogą akompaniować do śpiewu na instrumentach, najmilej widziane
instrumenty akustyczne.
7. Wyklucza się prezentacje z playbackiem lub pół-playbackiem, w przypadku
akompaniamentu na keyboardzie nie dopuszcza się używania automatycznych podkładów
muzycznych.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Powołana przez organizatora Komisja oceniając wykonawców będzie brała pod uwagę
zgodność prezentacji z zasadami regulaminu w tym m.in. dobór repertuaru, sposób
wykonania, czystość brzmienia, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.
2. Spośród uczestników Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-, 2- i 3-cich miejsc oraz
wyróżnień, dla których przewidziane są nagrody finansowe.
3. Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.
4. Ogłoszenie wyników oraz nagrania filmowe laureatów opublikowane zostaną na kanałach
informacyjnych
MCK
SOKÓŁ
w
Nowym
Sączu:
www.mcksokol.pl,
www.facebook.com/mcksokol - nie później niż do 15 grudnia.
5. Konkurs zostanie zarchiwizowany przez MCK SOKÓŁ w celach dokumentacyjnych
i edukacyjnych i promocyjnych.
6. Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane w karcie zgłoszenia konto bankowe.
Organizator nie uwzględnia możliwości wypłaty nagrody w formie gotówkowej.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Uczestnicy zobowiązani są nagrać materiał filmowy urządzeniami nagrywającymi np.
kamera lub telefon ze stałego ujęcia, zamocowanymi do statywu lub w inny stabilny
sposób.
2. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów
nagrywania obrazu i dźwięku, w orientacji poziomej, rozdzielczość minimalna HD 720p
(1280x720).
3. Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia Konkursu, nie
sklejane z fragmentów, ukazujące wszystkich wykonawców.
4. Film wraz z kartą zgłoszenia (skan) należy przesłać internetowo jako plik formatu MP4 lub
AVI za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (typu wetransfer.com,
transferxl.com lub Dysk Google - drive.google.com) na adresy: j.adamczyk@mcksokol.pl,
marketing@mcksokol.pl. Materiały można także dostarczyć do siedziby organizatora na
elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem KOLĘDA Z RODZINĄ
5. Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń wraz z podpisanymi oświadczeniami
oraz materiałem filmowym upływa z dniem 30 listopada 2020.
6. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania - do czasu oceny i ogłoszenia wyników,
będą widoczne jedynie dla komisji konkursowej i organizatorów.
7. Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej:
www.mcksokol.pl.

8. Informacji o Konkursie udziela Jadwiga Adamczyk, j.adamczyk@mcksokol.pl, 18/448 26 25.
ZAPISY KOŃCOWE
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas
konkursu internetowego KOLĘDA Z RODZINĄ, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w
Nowym Sączu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania,
wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego,
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy Przeglądu udzielają organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych
w związku z udziałem w wydarzeniu.
3. Uczestnicy podają organizatorowi dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej
i promocyjnej MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, w tym w celu umieszczania ich na stronie
internetowej MCK SOKÓŁ oraz na stronie wydarzenia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
podmiotom współpracującym przy organizacji Przeglądu, których lista znajduje się w biurze
organizatora.
INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą
w Nowym Sączu, tel. 18/448 26 10, e-mail kontakt@mcksokol.pl, działające jako administrator
danych osobowych. MCK SOKÓŁ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pomocą ww. adresów. Dane osobowe pozyskiwane są i będą
przetwarzane w szczególności w celu naboru uczestników i realizacji Konkursu, jego promocji
oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO.
2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach
wynikających z RODO):
1)dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2)sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia
zapomnianym – w art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f);
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach
określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane

osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa lub w przypadku
udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe
mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej,
w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzy
realizację usług związanych z realizowanym Konkursem lub którym udostępni dane w celu
realizacji Konkursu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości udziału w organizowanym Konkursie.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji
Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią.
Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń
kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

