OGÓLNOPOLSKI KONKURS ON-LINE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
organizowany przez Centrum Kultury w Knurowie
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

1. Celem konkursu jest:
- internetowa prezentacja dorobku artystycznego dzieci przedszkolnych
- konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych
- podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego
2. Organizatorem konkursu „Ogólnopolski Konkurs On-Line Dla Przedszkolaków”,
zwanego dalej „konkursem” jest Centrum Kultury w Knurowie, ul. Niepodległości 26, 44190 Knurów, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
3. Konkurs odbywać się będzie od 10 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w trzech grupach wiekowych:
•

do 4 lat

•

5-latki

•

6-latki.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie:
http://www.orkiestradzieciom.pl.orkiestraknurow.pl/
8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielamy pod adresem mailowym:
organizacja@centrum-kultury.pl

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić poprzez:
a. wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1) oraz wszelkich zgód (załącznik
nr 2) i wysłanie ich w formie skanu bądź zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres mailowy: organizacja@centrum-kultury.pl z dopiskiem w tytule wiadomości:
„Nazwisko i imię uczestnika - Ogólnopolski Konkurs On-Line Dla Przedszkolaków”.
b. Wysłanie pracy konkursowej w formie nagrania audio-wideo na adres
organizacja@centrum-kultury.pl za pomocą serwisu WeTransfer (https://wetransfer.com/).

2. Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać wybraną piosenkę z płyty „Orkiestra dzieciom”,

wykorzystując do tego podkłady karaoke zamieszczone na stronie
http://www.orkiestradzieciom.pl.orkiestraknurow.pl/karaoke/
,
nagrać
film
przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesłać go na wskazany
adres. Pomoc opiekunów w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna.
3. Każdy Uczestnik śpiewa jedną piosenkę.
4. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub
innym dowolnym urządzeniem.
5. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób

statyczny.
6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca od I do III, a o końcowej
klasyfikacji zadecyduje jury powołane przez Organizatora.
7. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach odpowiadając miejscom I, II i
III.

III.

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności
ekwiwalent pieniężny.
3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej – facebookowym

fanpage’u Centrum Kultury w Knurowie ( www.facebook.com/CKwKnurowie ) dnia
3 grudnia 2020 r. (czwartek).
4. Nagrody w konkursie będzie można odebrać po dokonaniu z Organizatorami ustaleń co
do miejsca, terminu i sposobu odbioru nagród. Odbiór nagrody zostanie
udokumentowany protokołem podpisanym przez opiekuna laureata.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z
organizacją, przebiegiem Konkursu oraz w celach promocyjnych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

