VIII PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
ORGANIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W OBROWIE
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OBROWO
Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie
Patron konkursu:
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński
Cel imprezy:
• popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce niepodległościowej
• rozwijanie wrażliwości artystycznych i podnoszenie kultury muzycznej
• pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
Miejsce i termin konkursu:
• Świetlica Wiejska w Obrowie
• 2 grudnia 2021 r. godz. 10.00
Uczestnicy:
• Klasy I-III szkół podstawowych
• Klasy IV-V szkół podstawowych
• Klasy VI –VIII szkół podstawowych
Soliści mogę występować z chórkami - max 4 osoby
Reprezentacja szkoły w każdej kategorii wiekowej 2 solistów
Zasady oceniania:
• wykonawca prezentuje jedną piosenkę w języku polskim
• czas trwania utworu nie może przekraczać 4 min
• wykonawca może dysponować dobrej jakości półplaybackiem, płytą CD lub akompaniamentem
na żywo.
Kryteria oceny:
• dobór repertuaru
• warunki głosowe
• interpretacja utworu oraz kultura sceniczna
• dobór kostiumu do wykonywanego utworu
Nagrody:
• puchary, dyplomy, medale
Zgłoszenia do konkursu wyłącznie na kartach zgłoszeniowych stanowiących załącznik nr 1 do
regulaminu, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Aleja Lipowa 29, Obrowo
mail: p.florkowska@gok.obrowo.pl tel. 56 678 60 22 wew.145/146
OCHRONA DANYCH OSBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie reprezentowany przez
Kierownika GOK. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: gok@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres

iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at.
6 ust. 1 lit. e RODO w związku z oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia
działalności kulturalnej - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w
celu udziału w konkursie. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do konkursu i wypełniły kartę
zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1,
zapoznały się z klauzulą informacyjną, będącą
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, w tym wyraziły zgodę na przetwarzanie ich wizerunku,
wizerunku ich dziecka, wizerunku osoby, której są opiekunem prawnym w celu promocji
przedsięwzięcia organizowanego przez administratora.

