
 

REGULAMIN 

V PRZEGLĄDU „PIEŚNI PATRIOTYCZNE”  

- ONLINE 
 
 

I. ORGANIZATORZY: 
1. Wójt Gminy Przeworsk;  

2. Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku;  

3. Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach; 

4. Szkoła Podstawowa w Nowosielcach; 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej. 

 

II. CEL PRZEGLĄDU: 

1. Popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.  

3. Budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego. 

4. Uczczenie obchodów 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

5. Promocja Gminy Przeworsk oraz regionu.  

 
 

III. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU: 
1. Przegląd zostanie przeprowadzony w formie online. 

2. Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przeworsk. 

3. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, duety, młodzieżowe i dziecięce chóry oraz zespoły wokalne 

działające na terenie Gminy Przeworsk. 

4. Każdy wokalista /chór/zespół przedstawia jeden utwór o tematyce patriotycznej  (wykonawca może 

wykonać kilka utworów, z tym, że jest to traktowane jako kolejne zgłoszenie). 

5. Wykonywany utwór należy nagrać w formie krótkiego filmu video. 

6. Utwór może być wykonany a cappela, lub z akompaniamentem dowolnych instrumentów.  

 

 

 IV. ZGŁOSZENIA:  

1. Zgłoszeń mogą dokonać rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie artystyczni oraz szkoły. 

2. Zgłoszenie polega na przesłaniu nagranego materiału filmowego, podpisanego imieniem i nazwiskiem  lub 

nazwą zespołu  wraz z kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) za pomocą serwera www.wetransfer.com na adres 

mailowy dyrektor@gok.przeworsk.pl  w terminie do 20 listopada 2020r.  

3. Istnieje również możliwość dostarczenie materiału filmowego  wraz z  wypełnionymi załącznikami nr 1 i 

nr 2 do Regulaminu do Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku na nośniku elektronicznym.  

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Zaakceptowanie regulaminu Przeglądu. 

2. Wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Nagranie wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 

przesłać na adres: dyrektor@gok.przeworsk.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury  

w Przeworsku – ul. Bernardyńska 1a, Przeworsk do dnia 20 listopada 2020r. 
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VI.  PRZEBIEG PRZEGLADU: 

1. Przesłane i dostarczone nagrania zostaną zamieszczone na fb Gminy Przeworsk i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Przeworsku w terminie od 01.11.2020 r. do 20.11.2020 r.   

2. Materiały filmowe zamieszczane będą w kolejności jakiej zostały przesłane bądź dostarczone do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przewosku. 

3. Wszystkie opublikowane filmy rywalizować  będą o „Nagrodę Publiczności”. 

4. Głosowanie na fb potrwa od momentu zamieszczenia danego nagrania na fb (od 01.11.2020r.) do 26 

listopada. 2020r. do godz. 14.00.  

5. „Nagrodę Publiczności” otrzyma nagranie z najwyższą sumą głosów - „lajków” na fb Gminy Przeworsk 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. 

6.  Każdy głosujący może oddać dowolną liczbę głosów. 

 
 
VI. NAGRODY:  

1. Wszyscy Uczestnicy  Przeglądu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy. 

2. Spośród zgłoszonych Uczestników wyłoniony zostanie również jeden zdobywca „Narody Publiczności” 

 
 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  
 

1. Przesyłając zgłoszenie, zgłaszający  wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz 

zgłoszonego nagrania video i przenoszą na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo  

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem video. 

Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Przeglądzie. 

2. Zgłaszający nagranie, wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanego  na stronie internetowej i profilach 

społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk przez czas 

nieograniczony.  

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego przez niego nagrania.  

4. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do utworu (treści) zgłoszonych  

w ramach Przeglądu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych  

w dniu zgłoszenia do Przegladu polach eksploatacji, w szczególności: 

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 

5. Przekazanie nagrania oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ono, ani nie narusza 

praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

6. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada zgłaszający. 

7. Wzięcie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia2016 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) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1). 



8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku informuje, że 

jest administratorem zebranych od uczestników Przeglądu danych osobowych. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Przeglądu. Podanie danych osobowych nie 

jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy. Dane 

będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursów, publikowania prac oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Administrator nie zamierza 

przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Osoba 

udostępniająca dane osobowe prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

przysługuje osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie 

podejmował wobec osoby udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Zgłoszenie udziału w Przeglądzie traktowane jest jako:  

– przyjęcie warunków regulaminu,  

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów.  

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

3. Wszystkie informacje na temat Przeglądu dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Przeworsku: www.gok.przeworsk.pl oraz w siedzibie GOK.  
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