
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
REGULAMIN KONKURSU

I. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
    1) Przedmiotem konkursu jest zaśpiewanie dowolnej kolędy lub pastorałki 
        we własnej aranżacji oraz nagranie swojego występu w formacie mp4.
    2) Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, 
        a także popularyzacja ich w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
II. UCZESTNICY
    1) Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Ropa - niezależnie  
        od wieku.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
    1) Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
    2) Dopuszczalne są występy indywidualne oraz grupowe (do 5 osób).
    3) Każdy uczestnik/grupa może zgłosić do konkursu 1 utwór.
    4) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaśpiewanie minimum 2 zwrotek 
        kolędy/pastorałki. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
    5) Kolędy i pastorałki mogą być śpiewane zarówno a’capella, jak i z dowolnym
        podkładem muzycznym.
    6) Pliki mp4 należy opisać imieniem i nazwiskiem wykonawcy utworu. 
        W przypadku grupy - imieniem i nazwiskiem przedstawiciela grupy.
    7) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia uzupełnionej karty zgłoszeniowej
        (dotyczy to również każdego uczestnika występującego w grupie).
    8) Wszystkie zgłoszone nagrania opublikujemy na naszym profilu na Facebooku
        dla szerszego grona odbiorców, a zwycięzcę wyłoni „internetowa publiczność”.
    9) Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody 
        w formularzu zgłoszeniowym na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie
        wizerunku uczestnika w celu realizacji konkursu. 
IV. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobrany formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, uzupełnić (w przypadku osoby 
niepełnoletniej, formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny), zeskanować i przesłać
wraz z nagraniem drogą mailową do GOK. 
Dopuszcza się też dosłanie fotografii formularza, pod warunkiem, że będzie on czytelny
i w dobrej jakości.
W przypadku  niedosłania uzupełnionej zgody lub dosłania nieczytelnego formularza, 
zgłoszone nagranie nie weźmie udziału w konkursie.
IV. TERMIN ZGŁOSZEŃ
Nagrania wraz z uzupełnionymi kartami zgłoszeniowymi należy przesłać nam przez 
WeTransfer na adres mailowy GOK:  gokropa@wp.pl
ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ W TERMINIE 24-27 GRUDNIA 2020 ROKU 
(OKRES ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA).
NAGRANIA PUBLIKOWAĆ BĘDZIEMY W TERMINIE 28-31 GRUDNIA 2020 R.  
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V. OCENA PRAC
    1) O wygranej zadecyduje publiczność i wygra to nagranie, które uzyska najwięcej
        polubień w określonym czasie, to jest od daty publikacji do 17 stycznia 2021 r.

VII. NAGRODY
Dla Laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VIII. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
Wynik konkursu opublikujemy na naszej stronie Internetowej oraz Facebook’u 
oraz telefonicznie skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu uzgodnienia terminu 
odbioru nagrody. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
    2)  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
         Regulaminu.
    4)  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  siedzibie Gminnego 

00 00
         Ośrodka Kultury w godzinach pracy (pn.-pt. - 8 -16 ) lub telefonicznie
         pod nr tel. 18 353 06 11.  
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