REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Witaj, Majowa Jutrzenko! Święto Konstytucji 3 Maja”
Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Patronat Honorowy
Wójt Gminy Chełmiec

Cel konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią Narodu Polskiego
- przybliżenie naszej ojczystej historii i ułatwienie jej rozumienia
- zachęcenie do poznania treści Konstytucji 3 maja, pieśni patriotycznych i hymnów polskich, a przez to wzmacnianie
poczucia tożsamości narodowej
- przeanalizowanie roli, jaką odegrał Sejm Wielki w chwilach trudnych dla Narodu Polskiego
- kształtowanie patriotyzmu, szacunku dla tradycji i symboli narodowych

Zasady konkursu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurs będzie odbywał się wyłącznie w formule on-line.
Każda Szkoła aby wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest dostarczyć do GOK w Chełmcu wideofoniczne
nagranie prezentowanej treści wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej
do reprezentowania grupy) w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2021 r. do godz.15:00.
Film - wraz z kartą zgłoszenia, należy dostarczyć do siedziby organizatora na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive, jako plik formatu MP4 lub AVI. Adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul.
Papieska 2, 33-395 Chełmiec.
Nagranie należy wykonać w układzie poziomym przy pomocy urządzenia nagrywającego np. kamery lub smartfona
umieszczonego na statywie lub zamocowanego w inny stabilny sposób.
Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku – nie niższe
niż tryb wideo 720p (rozdzielczość 1280×720) oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16
bitów, stereo).
Nagranie musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia Konkursu,.
Nagrania zostaną przedstawione powołanej Komisji Artystycznej, która dokona oceny prezentacji konkursowych i
przyzna stosowne nagrody..
Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Chełmiec.
Konkurs polega na przedstawieniu w formie apelu, akademii, widowiska, programu poetyckiego etc. treści związanych z
historią, działalnością i ideą Sejmu Wielkiego, który 3 maja 1791 roku uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie
Konstytucję.
W przedstawionym programie może występować dowolna ilość uczestników i może ono trwać nie dłużej niż 30 minut.
Prezentacje oceniane będą na podstawie przesłanych nagrań audiofonicznych, które zostaną zgłoszone do konkursu.
Termin zgłaszania nagrań: 16 kwietnia 2021r. do 15:00

Ocena:
• prezentacja każdego z zespołów oceniana będzie przez Komisję Artystyczną powołaną przez organizatora;
• w skład Komisji będą wchodzić: przedstawiciele władz samorządowych oraz osoby związane z historią i sztuką
• Komisja będzie oceniała przedstawione programy według kryteriów oceny:
* prezentacja, aranżacja i interpretacja, * tekst przedstawienia, * działanie zespołowe, * dekoracje sceniczne.

Nagrody:
Komisja po obejrzeniu i ocenie przedstawień nagrodzi trzy przedstawienia. Najlepsze grupy wskazane przez
Komisję Artystyczną otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe, w zależności od posiadanych środków,
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Komisja
ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału. Decyzja Komisji jest ostateczna,
niepodważalna i niezaskarżalna. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich
materiałów dotyczących konkursu. Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel. 18 443-33-73, e-mail: gok@chelmiec.pl
Prosimy o zainteresowanie uczniów tą tematyką i zachęcenie do udziału w konkursie.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH,
WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa
majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu
wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we 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 Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w
związku z udziałem w wydarzeniu.
3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wydarzenia w tym w celu umieszczania ich na stronach
internetowych organizatorów, oraz prowadzonej działalności statutowej organizatorów.
4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej, składa osoba upoważniona do
reprezentowania uczestników, w szczególności osób niepełnoletnich.

……………………………….
(podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy)

INFORMACJA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul.
Papieska 2 , 33 395 Chełmiec, tel. 18/443 33 73, e mail gok@chelmiec.pl, działający jako
administrator danych osobowych. 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 na przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu ruszeniem 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 który m 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 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 SAR Zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

……………………………….
(podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy)

KARTA ZGŁOSZEŃ
KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Witaj, Majowa Jutrzenko! Święto Konstytucji 3 Maja”
Nazwa grupy występującej ……………………………………….……………………………………
Imię i nazwisko opiekuna grupy ......………………………....................................................................
Imiona i nazwiska uczestników …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………
Wiek uczestników: ...............................……………………….................................................................
Nazwa przygotowanego programu: ……………………….....................................................................
................................................……………………….....................
Nazwa i adres szkoły: ........…………………………….............................................................................
email szkoły .......…………………………..................................................................................................
Uwagi własne:.....................................................................................………………….……………........
........………………………………........................................................................................

...................................
Podpis opiekuna grupy

