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1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie. 

 

2. Cele konkursu: prezentacja dorobku muzycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów  

oraz solistów, popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach, promocja 

lokalnych talentów muzycznych. 

 

3. Konkurs adresowany jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych oraz 

chórów działających w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz parafiach na terenie gminy 

Żabno.  

 

4. Soliście może towarzyszyć chórek, ale pamiętać należy, że dyplom i ewentualną nagrodę otrzymuje 

tylko solista. Dla zespołów przewidziano jeden dyplom i jedną nagrodę. Organizator nie przewiduje 

dyplomów i nagród dla każdego z członków zespołu. 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres e-mail organizatora ckzabno@onet.pl 

linku do nagrania video zgłoszonej prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

 

6. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora www.ck.zabno.pl. 

 

7. Karta zgłoszenia musi być podpisana czytelnie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, 

zeskanowana i przesłana razem z prezentacją. 

 

8. Przesłane nagranie musi spełnić następujące warunki: 

- nagranie POZIOME na jasnym, gładkim tle (preferowane tło: biel, szarość) 

- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9) 

- format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4 

- filmy prosimy przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików  (Wetransfer, 

transfernow.net) 

- prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny 

(nagranie może być także acapella) 

- niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą obróbki studyjnej 

- uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. 

Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. 

 

UWAGA! Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych 

powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera. 

 

9. Link do nagrania konkursowego należy załączyć do karty zgłoszenia i przysłać drogą elektroniczną 

na adres e-mail Organizatora. Termin nadsyłania nagrań upływa 30 października 2020 r. o godz. 

23:59. 

 

10. Wykonawcy prezentują jeden utwór. Czas prezentacji nie może  przekroczyć 5 minut. 

 

11. Nadesłane na konkurs prezentacje zostaną przesłuchane przez powołaną przez Organizatora 

Komisję Artystyczną, która wyłoni laureatów, przyznając miejsca i wyróżnienia. Decyzje podjęte 

przez Komisję są ostateczne. 

 

12. Ocenie Komisji podlegać będą: 

 walory głosowe; 

 dobór repertuaru dostosowanego do wieku; 

 interpretacja utworu; 
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 muzykalność; wyczucie rytmu; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. 

 

14. Komisja Artystyczna przyzna nagrody solistom w następujących kategoriach wiekowych: 

 

* przedszkola 

 * szkoły podstawowe - kl. I – III 

 * szkoły podstawowe - kl. IV - VI 

* szkoły podstawowe - kl. VII - VIII. 

         

15. Zespoły oceniane będą i nagrody otrzymają w kategoriach:  

* przedszkola 

* szkoły podstawowe 

  

16. Nadesłane na Konkurs prezentacje zostaną zamieszczone na Facebooku Organizatora. 

 

17. Wszystkie zamieszczone na Facebooku nagrania konkursowe wezmą udział w głosowaniu na 

„Nagrodę publiczności”. 

 

18. Zasady głosowania na „Nagrodę publiczności” 

- głosowanie odbędzie się na zasadzie ilości „lajków”; 

- głosowanie będzie możliwe w specjalnie utworzonym albumie, w którym pojawią się zdjęcia 

wykonawców 

- termin głosowania – od opublikowania albumu tj. od 02. 11. 2020 r. od godz. 12:00 do 13. 11. 

2020 r. do godz. 12:00 – wtedy „lajki” zostaną policzone. „Lajki” przyznane w późniejszym 

terminie nie będą liczone do „Nagrody publiczności”; 

- wykonawca, który otrzyma najwięcej głosów (w wyznaczonym na głosowanie terminie) wygrywa 

„Nagrodę publiczności”, której fundatorem jest Organizator; 

- zabronione jest korzystanie z metod lub oprogramowań mających na celu wygenerowanie 

„lajków” oraz zakłócających działanie strony Facebook Organizatora. 

 

19. Wyniki konkursu i głosowania na „Nagrodę publiczności” zamieszczone zostaną 17 listopada 2020 

r. na stronie internetowej Organizatora www.ck.zabno.pl. 

 

20. Uczestnicy Konkursu o terminie i sposobie wręczenia nagród zostaną poinformowani za 

pośrednictwem adresów mailowych, z których przysłano zgłoszenie. Informacja ta będzie także 

podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

www.ck.zabno.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian powyższego Regulaminu. 

 

22. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego opiekunów prawnych na 

zamieszczenie na Facebooku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie prezentacji konkursowych  

z jego udziałem. 

 
23. KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UŻYTKOWNIKÓW  

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ŻABNIE: 

 

1. Przez Użytkownika Gminnego Centrum Kultury w Żabnie rozumie się każdą osobę, korzystającą z usług GCK, będącą 

uczestnikiem imprezy lub przebywającą na terenie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie lub na terenie organizowanej lub 

współorganizowanej przez GCK imprezy. 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz 

Rozporządzeniem 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, Gminne Centrum Kultury w Żabnie  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.  
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3. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury 

w Żabnie w celach związanych z uczestnictwem w imprezie.  

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego 

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów  

i nagrań dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach 

internetowych, w publikacjach GCK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe 

fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność GCK, a ich wykorzystywanie w innym 

kontekście nie jest dozwolone.  

5. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez 

niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im 

jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 
 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, 

 tel. (14) 645- 66-79 w. 27 oraz na stronie internetowej www.ck.zabno.pl 
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