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POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI
o Koronę „Jej Wysokości Brzanki”
Patronat
Burmistrz Tuchowa
Organizatorzy:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
Dom Kultury w Tuchowie

REGULAMIN FESTIWALU
I.

CELE FESTIWALU:
1. Popularyzacja polskiej piosenki rozrywkowej i jej twórców.
2. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki.
4. Wyłonienie i promocja młodych talentów.

II.

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W FESTIWALU:
1. Festiwal ma charakter otwartego konkursu i adresowany jest do dzieci i młodzieży
zamieszkujących Pogórza: Rożnowskie, Ciężkowickie, Wiśnickie, Wielickie i Kotlinę
Gorlicką.
2. Festiwal odbędzie się w formie tradycyjnej w Domu Kultury w Tuchowie przy zachowaniu
wszelkich rygorów sanitarnych, jednak w przypadku wprowadzonych obostrzeń
uniemożliwiających tradycyjną formę konkursu zostanie on przeprowadzony online, o czym
uczestnicy zostaną powiadomieni.
3. Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie skanu karty zgłoszeń (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu) oraz poprzez platformę komunikacyjną, np. WeTranser,
materiału filmowego (JEDEN PLIK) z przygotowaną prezentacją na adres e-mailowy:
amatorskiruchdk@gmail.com w terminie do 12 maja 2021 r.
4. W temacie e-maila należy wpisać: Pogórzański Festiwal Piosenki oraz imię i nazwisko
uczestnika.
5. Nagranie będzie podlegać ocenie tylko w przypadku formy online festiwalu.
6. Przesłuchania odbędą się 20 maja o godz. 9.00, a rozstrzygnięcie konkursu o godz. 15.00.
7. Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają rodzice/opiekunowie prawni.
8. Podmiotem wykonawczym są soliści.
9. Każdy uczestnik prezentuje dwie dowolne piosenki w języku polskim (czas prezentacji do
7 minut).
10. Piosenki mogą być zaśpiewane a capella, z akompaniamentem własnym, drugiej osoby,
bądź z półplaybacku.
11. Nagranie powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: podaniem imienia i nazwiska,
kategorii wiekowej (zgodnie z pkt. III niniejszego regulaminu), tytułów piosenek
i wykonaniem dwóch przygotowanych utworów.
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12. Rejestracji prezentacji można dokonywać dowolnym urządzeniem przy zachowaniu dobrej
jakości dźwięku, musi ona jednak zawierać następujące po sobie wykonanie obu
utworów „na żywo”. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie.
13. W przypadku tradycyjnej formy konkursu organizator zapewnia uczestnikom niezbędne
nagłośnienie oraz możliwość odtwarzania podkładów z płyt CD, pendrive (format audio lub
mp3).
14. Zgłoszenie uczestnika do konkursu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na działania
organizatora objęte i regulowane obecnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
przepisami dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przepisami dot. praw
autorskich oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
III.

KATEGORIE FESTIWALOWE:
➢ I dzieci przedszkolne
➢ II uczniowie kl. I-IV
➢ III uczniowie kl. V-VIII

IV.
1.

KRYTERIA OCENY I ROZSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU:
Wokalistów biorących udział w festiwalu oceniać będzie jury powołane organizatora, które
wyłoni laureatów i przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii (w przypadku formy online
będą oceniane nagrania).
Kryteria oceny wykonawców:
- właściwy dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawcy,
- interpretacja utworów,
- muzykalność uczestnika,
- ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt ustalony przez jury jest ostateczny.
Festiwal odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie 20 maja 2021 r. o godz. 9.00.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych i profilach
społecznościowych Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Domu Kultury w Tuchowie.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

2.

3.
4.
5.
6.
V.
1.

2.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu,
rodziców/opiekunów prawnych, osób przygotowujących są;
- Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 6525 436,
e-mail: tuchowkultura@interia.pl,
- Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,
tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności z 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
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3.

4.

5.

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO oraz Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Karty zgłoszeń oraz nagrania uczestników zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Krakowie w związku z koniecznością przedłożenia
dokumentacji festiwalu w ramach realizacji LSR PSR.
Szczegółowe informacje w aspekcie przetwarzania danych osobowych uczestników
festiwalu, rodziców/opiekunów prawnych, osób przygotowujących znajdują się
w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
Przystępując do udziału w Pogórzańskim Festiwalu Piosenki o Koronę „Jej Wysokości
Brzanki”, rodzic/opiekun prawny:
a) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka

(kategorie danych: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, e-mail) w celach niezbędnych
do zorganizowania i przeprowadzenia ww. festiwalu, w tym w celu informacyjnopromocyjnym związanym z ww. konkursem na stronach internetowych i Facebooku
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Domu Kultury, na stronie internetowej
Gminy Tuchów oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze
Tuchowskim”. Oświadczenie ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania lub do wycofania zgody na ww. przetwarzanie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w festiwalu.
b) Wyraża

zgodę na rejestrowanie lub wykorzystanie (przetwarzanie)
zarejestrowanego i przekazanego wizerunku dziecka poprzez umieszczenie zdjęć
i filmów w internecie (w tym na stronie internetowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju w Tuchowie, Domu Kultury w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, na portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także w mediach i w prasie
lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”.

1) Wyrażenie

zgody obejmuje przetwarzanie wizerunku dziecka, utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie,
Dom Kultury w Tuchowie na potrzeby ww. festiwalu organizacji i przeprowadzenia
ww. konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie.
2) Dla potrzeb ww. festiwalu wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby festiwalu
oraz w celach informacyjnych.
3) Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej zarówno
dla dziecka, jaki i rodzica/opiekuna prawnego lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobistych.
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4) Jednocześnie rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie

z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
5) Oświadczenie ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w klauzuli informacyjnej lub do momentu ewentualnego wycofania mojej
zgody.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

VI.

KONTAKT

Informacje związane z festiwalem będą dostępne na stronie internetowej www.psr.tuchow.pl
www.dktuchow.pl oraz na Facebooku Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Domu Kultury.
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Jagoda – koordynator festiwalu, tel. 14 652 54 36.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania indywidualnych ustaleń w sprawach
spornych związanych z festiwalem, a nieobjętych niniejszym regulaminem.
2. Wszelkie kwestie niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.
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