
                                                                                                                    

 Centrum Kultury w Korzennej pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Korzenna 

serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:  

VI Gminnym Przeglądzie Piosenki Turystycznej 

„Szła piosenka leśną drogą”  

  

R E G U L A M I N   P R Z E G L Ą D U  

  
CELE KONKURSU:  

   1) ukazanie walorów turystycznych małopolskiej części Pogórza  

   2) rozwijanie zainteresowań przyrodą regionu,  

   3) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. 

   4) muzykowanie jako forma spędzania wolnego czasu  

KATEGORIE KONKURSOWE:  
Wykonawcy mogą się zaprezentować w następujących kategoriach: 

   1) konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

       a) kl. 0-3 szkoły podstawowe  

              b) kl. 4-6 szkoły podstawowe  

       c) klasy VII i  VIII 

Wyróżniamy kategorię solistów oraz zespoły. 

Ze względu na stan epidemii zalecamy aby prezentacje były nagrywane w max 5 osobowych 

grupach (kat. zespoły).  

2) uczestnicy przygotowują jedną piosenkę zgodne z tematem konkursu,  

3) organizatorzy zachęcają do muzykowania na różnych dziwnych, niecodziennych, 

biwakowych instrumentach w wesołej oprawie strojów  

   
KRYTERIA OCENY:  
Jury bierze pod uwagę:  

I. Umiejętności wokalne (muzykalność, intonację, poczucie rytmu) 

II.Dobór repertuaru ( odpowiedni do wieku wykonawcy, oryginalny) 

III.  Zachowanie sceniczne (interpretację, ekspresje wykonania, ruch sceniczny, choreografię). 

IV. Ogólny wyraz artystyczny  

   

PRZESŁUCHANIA:  
W tym roku, ze względu na epidemię Covid-19, przesłuchania konkursowe odbędą się wyłącznie 

w formie zdalnej.  

 

NAGRODY:   
Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny według ustalonych przez siebie kryteriów. 

Komisja wyróżni najlepszych wykonawców, którzy otrzymają nagrody i dyplomy. Werdykt 

komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  
  

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD I PRZEBIEGU GMINNEGO 

PRZEGLĄDU KOLĘDNICZEGO W FORMULE ON-LINE:  
1. Uczestnicy zobowiązani są nagrać materiał filmowy urządzeniami nagrywającymi np. kamera 

lub telefon ze stałego ujęcia, zamocowanymi do statywu lub w inny stabilny sposób.   

  



                                                                                                                    
2. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów 

nagrywania obrazu i dźwięku.  

   

3. Film wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych pendrive 

tradycyjną pocztą lub bezpośrednio do biura Centrum Kultury w Korzennej / Dwór w Korzennej   

4. Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń wraz materiałem filmowym upływa z dniem 

26 kwietnia (tj. poniedziałek) 2021 r, do godz. 15.00.  

  

5. Nadesłane przez uczestników Konkursu nagrania - do czasu oceny i ogłoszenia wyników, 

będą widoczne jedynie dla komisji konkursowej i organizatorów.  

  

6. Regulamin, karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: https://ck.wkorzennej.pl/ 

  

7. Ogłoszenie wyników 30 kwietnia (tj. piątek) 2021 r.   

  

  

ZAPISY KOŃCOWE:  
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Korzennej swoje prawa majątkowe do 

artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Gminnego Przeglądu Piosenki Turystycznej 

„Szła piosenka leśną drogą”, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony 

terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 

 a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; 

 b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;  

c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;  

d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.  

  

2. Uczestnicy Przeglądu udzielają organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku 

z udziałem w wydarzeniu.       

                                                                                    

3. Uczestnicy podają organizatorowi dane osobowe w związku z udziałem w Przeglądzie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji wydarzenia.  

   

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych Organizatorowi przeglądu.  

  

  

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, 

WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH  
1. Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za 

pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w 

przeglądzie.            

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na 

potrzeby organizacji spotkań oraz umieszczanie na stronie internetowej.  

3. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych 

wykonań zaprezentowanych podczas spotkań, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w 

sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,  

b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,  

c. wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet,  

d. publicznego odtwarzania, wyświetlania,  

 

 



                                                                                                                    
 

 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYH 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (dalej „RODO”) i 

ustawa z dn. 10 maja 2018 r.  (Dz. U. 2018 poz. 1000), Centrum Kultury w Korzennej przedstawia 

podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z 

realizacją przeglądu:  
 

1.  Administratorem danych osobowych jest: Centrum Kultury w Korzennej, 33-322 Korzenna 342  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod_rodo@vp.pl . 
 

Dane osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w szczególności w celu naboru uczestników i 

realizacji Przeglądu, 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;   

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 Przeglądem lub którym udostępni dane w celu realizacji Przeglądu.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości udziału w organizowanym Przeglądzie.   

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Przeglądu 

w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg przeszłorocznych 

edycji Przeglądu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

 


