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V. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:
1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia – „Kartę zgłoszenia” wraz ze „Zgodą
na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” należy dostarczyć
w terminie do 13 maja 2022 r. (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane):
– do WDK w Inwałdzie
lub
– do Sekretariatu CKiW w Andrychowie.
2. „Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku
dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne:
– w WDK w Inwałdzie,
– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie,
– do pobrania na stronie www.kultura.andrychow.eu
VI. KRYTERIA OCENY:
1. Proponujemy, aby uczestnicy sięgali do repertuaru niekomercyjnego, o wysokich walorach
artystycznych (muzycznych i tekstowych).
2. Dozwolone są wszelkie formy wyrazu scenicznego, jeśli służą one wzbogaceniu
interpretacji utworów.
3. Jury, powołane przez Organizatora, w poszczególnych grupach wiekowych oceniać
będzie:
– muzykalność,
– walory głosowe,
– indywidualny charakter prezentacji,
– dobór repertuaru,
– oryginalność wykonania.
VII. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Część konkursowa odbędzie się 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w Wiejskim
Domu Kultury w Inwałdzie.
2. Obrady Jury odbędą się w dniu Konkursu po prezentacjach wszystkich uczestników.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po obradach Jury.
4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.
5. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu 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 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez
Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności
z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych
i marketingowych.
2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
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