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REGULAMIN
Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej organizowany
jest przez Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury,
w
ramach
realizacji
zadania
publicznego
współfinansowanego przez Miasto i Gminę Łosice.

2019Przegląd
e
c
i
s
Ło

skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy
Łosice i jest konkursem z nagrodami rzeczowymi.

I.

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Kucewicz

II. Organizator Przeglądu: Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury.
III. Współorganizatorzy: Miasto i Gmina Łosice, Łosicki Dom Kultury.
IV. Cele Przeglądu:
1. Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym promocja twórczości wykonawców z Miasta i
Gminy Łosice skupionych wokół kultury i wartości chrześcijańskich.
2. Popularyzacja osoby Jana Pawła II poprzez piosenkę.
3. Budowanie więzi społecznych wokół aktywności kulturalnej.
4. Rozbudzanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych twórczą działalnością jako formą spędzenia
wolnego czasu.
5. Popularyzacja muzyki chrześcijańskiej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.
6. Wyłonienie (drogą konkursu) najbardziej twórczych zespołów i solistów, którzy wystąpią w koncercie
galowym – IV Łosicki Wieczór Chwały.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej składa się z dwóch części – pierwsza część mająca
charakter przesłuchań i druga stanowiąca koncert laureatów.
2. Otwarte przesłuchania zgłoszonych uczestników przed komisją konkursową (powołaną przez
Organizatora) i zebrana publicznością odbędą się 14 czerwca 2019 (piątek) o godz. 9:00 w sali
widowiskowej Łosickiego Domu Kultury.
3. Po zakończeniu przeglądu, komisja dokona oceny i wyłoni najlepszych wykonawców, którzy wystąpią
podczas koncertu galowego – IV Łosicki Wieczór Chwały, 20 czerwca 2019 r.
4. W Przeglądzie może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice – min. wiek 6 lat (soliści,
grupy, zespoły wokalno-intrumentalne, chóry, schole, kółka działające w szkołach, przy parafiach,
świetlicach wiejskich oraz domach kultury z terenu Miasta i Gminy Łosice).
5. Przegląd prowadzony będzie w dwóch grupach: soliści i zespoły oraz w czterech kategoriach
wiekowych:
• dzieci z kl. 0-III szkoły podstawowe
• dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowe
• kl. VII-VIII + kl. III gimnazjum
• szkoły średnie i dorośli
O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika zespołu.
VI. REPERTUAR:
1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu 2 piosenki o tematyce religijnej. Długość występu nie może
przekroczyć 8 minut. Utwory mogą tematem nawiązywać do osoby Jana Pawła II jednakże nie są
wymagane.
2. Do konkursu dopuszcza się akompaniament własny, półplayback bądź ścieżkę dźwiękową z karty
muzycznej, płyty CD (płyta powinna być nagrana formacie audio, opisana i nagrana w kolejności
wykonania).
VII. KRYTERIA OCENY:
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:

•
•
•
•

wykonanie utworu (dykcja, intonacja),
dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny,
opracowanie muzyczne.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Powołana przez Organizatorów komisja konkursowa może przyznać trzy nagrody - I, II, III miejsce - w
poszczególnych kategoriach.
2. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowy dyplom.
IX. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
1. Organizator nie refunduje kosztów przejazdu uczestników na przegląd i koncert
2. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu sodki bufet dostępny w czasie przesłuchań.
3. Niepełnoletni uczestnicy przeglądu przybywają na konkurs pod opieką osoby dorosłej. Organizator nie
odpowiada za opiekę nad grupami w czasie trwania przesłuchań.
4. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w przeglądzie przyjmowane będą do 10
czerwca 2019 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą lub osobiście dostarczyć na adres:
Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
tel./fax (83) 359-05-09; e-mail: ldklosice@interia.pl
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa w przesłuchaniach, jak
również w koncercie laureatów.
6. Koordynator Przeglądu – Dorota Kozłowska. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 83 359 05 09, 577 566 444 lub przesłać zapytania na adres e-mail:
ldklosice@interia.pl.
7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
8. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
publikacjach prasowych.
9. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego
zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne nagrywanie, filmowanie i fotografowanie
uczestników podczas Przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystywany w publikacjach dotyczących
Przeglądu w celach informacyjnych i reklamowych Łosickiego Domu Kultury oraz Powiatowego
Stowarzyszenia Animatorów Kultury dotyczących działalności statutowej ŁDK zgodnie z art. 81. ust.1
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją III Papieskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Religijnej jest Łosicki
Dom Kultury i PSAK, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09.
2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl numer
telefonu 575-002-192).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane
dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy rekreacyjnej dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane
sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organizacja Festiwalu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w
tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

