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                                                            REGULAMIN FESTIWALU
1. Celem Festiwalu  jest:
pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowych związanych ze śpiewaniem kolęd I pastorałek.

2.Organizatorami Festiwalu są:
Parafia p.w  Świętej Barbary w Staszowie
Staszowski Ośrodek Kultury
Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
Starosta Staszowski

3. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział  soliści, zespoły instrumentalno-wokalne, chóry, i orkiestry.                   
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nagranie filmu zawierającego prezentację jednej 
kolędy lub pastorałki  i  zamieszczenie jej na koncie youtube.com następnie  przesłanie linku 
z w/w publikacją na adres mailowy sok@sok.info.pl dodając w tytule emaila dopisek  „FKIP 2021”
W załączniku emaila należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dostępną do pobrania na stronie internetowej www.sok.info.pl  oraz na profilu
https://www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury
Film powinien być nakręcony w postaci jednego, stabilnego  ujęcia w układzie poziomym
na ogólnodostępnym sprzęcie – aparacie, telefonie, kamerze video. 
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację nagrania  - podkładanie playbacku
pod obraz, stosowania filtrów, studyjna obróbka dźwięku, edycja wokalu etc.
W sytuacji , gdy uczestnik konkursu ma 16 i poniżej lat do publikacji materiału jest zobowiązany
jego opiekun prawny i publikacja musi nastąpić na jego koncie, w przypadku zespołów 
i orkiestr film powinien zostać opublikowany na koncie opiekuna zespołu bądź jednego z jego 
członków. Opis filmu umieszczonego na YouTube.com musi zawierać dopisek 
„XXXII REGIONALNY FESIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK””, imię i nazwisko solisty 
lub nazwę zespołu, miejscowość, kategorie wiekową, tytuł wykonywanej kolędy lub pastorałki  
oraz nazwę instytucji zgłaszającej.
Zgłoszenia można nadsyłać w terminie 15.12.2020 – 17.01.2021 r.
Wyniki Festiwalu oraz nagrodzone i wyróżnione wykonania zostaną opublikowane  
na stronie internetowej www.sok.info.pl www.sok.info.pl 
oraz na profilu https://www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury  dnia 22.01.2021 r.

4.Podział na kategorie wiekowe:
I   - kat. Przedszkola
II  - kat. Szkoły Podstawowe klasy I - III
III - kat. Szkoły Podstawowe klasy IV - VI
IV - kat. Szkoły Podstawowe klasy VII- VIII
V  - kat. Szkoły Średnie

VI - kat . „open” - pozostałe zgłoszenia 

                                                                                                                                                                    
5. Ocena i jury:
Do oceny wykonawców organizator powoła komisję konkursową.
Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych miejsc i podziału nagród.
Organizator zapewnia dyplomy dla wszystkich uczestników Festiwalu oraz dyplomy
i nagrody rzeczowe dla laureatów. Dyplomy dla uczestników zostaną przesłane 
na adres mailowy a nagrody i dyplomy dla laureatów będzie można odebrać  w SOK.

6.Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

1.Administratorem danych osobowych jest Staszowski Ośrodek Kultury,                                          
28-200 Staszów ul. Parkowa 6

2.Przetwarzanie danychosobowych w celu uczestnictwaw/w 
XXXII  REGIONALNYM FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK  

w formule online
- organizowanego przez Staszowski Ośrodek Kultury odbywać się będzie 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, 
art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dn.27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46                                      

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy SOK                                                            
 w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

4.Uczestnicy Festiwalu posiadają  prawo dostępu do treści danych,                                                      
ich sprostowania lub usunięcia; wniesienia skargi  do organu nadzorczego.

5.W sprawach z zakresu ochrony danych mogą się Państwo kontaktować                                   
 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowyc  pod adresem, sok@sok.info.pl.

6.Podanie danych ma charakter dobrowolny ale jest konieczne do dokonania zapisania                           
w w/w festiwalu.

7.Wyrażam zgodę na utrwalenie i publikowanie wizerunku uczestnika Konkursu                                  
                  za pośrednictwem dowolnego medium w tym internetu w celu zgodnym                                                          

z działalnością statutową SOK.

…………………………………………………………………….
Czytelny podpis zgłaszającego/rodzica/opiekuna prawnego
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