Regulamin
Konkursu „Wisło moja”
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia Konkursu
„Wisło moja” zwanego dalej „Konkursem”.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
- Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego Organizatorem
jest Chełmiński Dom Kultury, a Współorganizatorem Urząd Miasta Chełmna;
- Organizatorze, należy przez to rozumieć Chełmiński Dom Kultury z siedzibą w Chełmnie
przy ul. Dworcowej 40a, (86-200) Chełmno;
- Współorganizatorze, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie
przy ul. Dworcowej 1, (86-200) Chełmno;
- Patronacie, należy przez to rozumieć Patronat Burmistrza Miasta Chełmna;
- Partnerze, należy przez to rozumieć Kapelę Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”;
- Uczestniku, należy przez to rozumieć każde dziecko zamieszkujące na terenie miasta Chełmna
lub powiatu chełmińskiego, uczęszczające do szkoły podstawowej, w wieku od 6-15 lat, które wykona
cztery zwrotki pieśni „Wisło moja”, a następnie nadeśle Organizatorowi link do nagrania;
- Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu;
- Komisji, należy przez to rozumieć powołany przez Organizatora zespół, który dokona oceny wykonań
przekazanych Organizatorowi za pośrednictwem linku do nagrania;
- Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Uczestników, których wykonania zostaną
wyróżnione przez Komisję spośród zgłoszonych w ramach Konkursu wykonań.

I.

Postanowienia ogólne

Konkurs jest realizowany przez Organizatora i Współorganizatora.
Fundatorem nagród w Konkursie są Organizator i Współorganizator.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Cele projektu:
- doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania
rodzimych, lokalnych pieśni;
- zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych do samodzielnego lub w towarzystwie
współdomowników zaśpiewania hejnału miasta Chełmna;
- edukacja muzyczna, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój
umiejętności muzycznych – emisji głosu, poprawnej intonacji, pamięci muzycznej, wartości
rytmicznych, interpretacji utworu muzycznego.
5. Informacji o Konkursie udziela Organizator: @ wislomoja@chdk.pl, tel. 56 686 48 08
1.
2.
3.
4.

II.

Terminy Konkursu

1. Przesłanie drogą mailową do Organizatora pod adres: wislomoja@chdk.pl linków
do nagranych pieśni od dnia ogłoszenia Konkursu na stronie Organizatora do dnia
7 czerwca 2020 r.
2. Wyłonienie przez Komisję Laureatów i zamieszczenie ich wykonań na oficjalnym kanale
YouTube, stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
Organizatora oraz Współorganizatora: 12 czerwca 2020 r.

III.

Warunki uczestnictwa

1. Wzięcie udziału w Projekcie polega na jednoosobowym lub grupowym – jeśli
w towarzystwie współdomowników - wykonaniu hejnału miasta Chełmna „Wisła” autorstwa
Ignacego Danielewskiego.
2. Wykonanie pieśni musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci” z użyciem utworu muzycznego
zaaranżowanego przez Pawła Wiśniewskiego i wykonanego przez Partnera Konkursu.
Utwór dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod nazwą „Załącznik nr 3. Utwór
Wisła wyk. Kapela ZPiT Pomorze”, pod linkiem: www.chdk.pl/konkursy.html
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do nagrania wykonania 4 zwrotek pieśni „Wisła”,
zamieszczenia jej na portalu YouTube lub portalu społecznościowym Facebook
i opatrzenia tytułem „Wisło moja” wraz z imieniem Uczestnika i nazwą szkoły,
do której uczęszcza.
4. Link do nagrania należy wysłać na adres mailowy: wislomoja@chdk.pl.
5. Ocenie podlegać będą:
a) technika wykonawcza (intonacja, rytm, znajomość tekstu, czytelność),
b) interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, realizacja frazy,
odwzorowanie charakteru utworu),
c) całościowe wrażenie artystyczne.
6. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo
w Konkursie – dyplom zostanie wysłany drogą mailową z możliwością wydrukowania
go we własnym zakresie.
7. Za treść i formę zamieszczonych wykonań, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator
i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności. Zgodę na publikację wizerunków
Uczestników muszą wyrazić ich rodzice lub opiekunowie prawni zgodnie
z regulaminem serwisu internetowego YouTube lub portalu społecznościowym Facebook.

IV.

Publikacja wybranych nagrań i przekazanie nagród

1. Organizator wyłoni do 10 najlepszych wykonań zgodnie z kryteriami określonymi
w pkt. 3 ust. 5 powyżej („Laureaci”).
2. Wykonania Laureatów mogą zostać zamieszczone na oficjalnych kanałach YouTube,
fanpageach Facebook pod adresem oraz stronach internetowych Organizatora
i Współorganizatora najpóźniej do 12 czerwca 2020 r.
3. Wyłonienia Laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora.
4. Organizator drogą mailową skontaktuje się Laureatami w celu poinformowania
ich o wyłonieniu przez Komisję oraz w celu uzyskania plików z nagraniami wykonań, o których
mowa w pkt. 3 ust. 3.
5. Laureaci lub opiekunowie prawni Laureatów zobowiązani będą do podpisania odrębnych
oświadczeń dotyczących zgody na rozpowszechnianie wizerunku – utrwalonych na nagraniu,
i udzielenia niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji
do publicznego rozpowszechnienia nagrania zgodnie z warunkami licencji określonymi przez
portal YouTube i Facebook, jak również za pośrednictwem stron internetowych oraz profili
na portalach społecznościowych oraz w ramach działań informacyjno-promocyjnych
działalności Organizatora i Współorganizatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.

6. Organizator przewiduje przekazanie Laureatom nagród rzeczowych. Łączna wartość nagród
rzeczowych w Konkursie nie przekroczy kwoty 1500 zł.
7. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję.
8. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez Laureatów.
9. Postanowienia Komisji w kwestii wyboru Laureatów i wykonań, które zostaną zamieszczone
w w/w kanałach informacyjno-promocyjnych Organizatora i Wspóorganizatora są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród
i niepublikowania wykonań w w/w kanałach informacyjno-promocyjnych w sytuacji gdy
poziom artystyczny i merytoryczny wykonań w opinii Komisji będzie niewystarczający i nie
spełniający kryteriów określonych w Regulaminie.
11. W przypadku odmowy podania przez Laureata adresu do przesłania nagrody
oraz nieprzesłania oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku Komisja ma prawo
unieważnić wybór danego Laureata i przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi.

V.

Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom Kultury, informujemy
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmiński Dom Kultury zwany dalej
Administratorem,
z
siedzibą:
ul.
Dworcowa
40a,
86-200
Chełmno.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@chdk.pl
2. Administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadań statutowych Administratora poprzez
organizację
imprez
masowych
i
kameralnych
o
charakterze
kulturalnym
i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu
artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów,
konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej, publikacji
na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów,
publikowania danych na terenie centrum kultury.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez,
wystawców, stowarzyszeń.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów
kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą
przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa
(w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać,
będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostęp u dodanych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym.
Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad
w nim zawartych.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.chdk.pl/konkursy.html
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora. Zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane na ww. stronie internetowej i przesłane do każdego
z Uczestników, którzy dokonali już zgłoszenia do Konkursu.
7. Udostępniony utwór „Wisła” może być użyty tylko w celu udziału w niniejszym Konkursie.
Prawa do nagrania należą do Organizatora i Partnera Konkursu i mogą być użyte w innym celu
tylko za stosowną zgodą. Wszelkie niewłaściwe użycie materiału muzycznego jest
niedozwolone.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów bez
podawania powodów.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku
Załącznik nr 2 – Tekst utworu „Wisła” Ignacego Danielewskiego
Załącznik nr 3 – utwór zrealizowany przez Kapelę ZPiT „Pomorze”

Załącznik nr 1

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku udzielana przez osobę, której dane
dotyczą lub rodzica / opiekuna prawnego.*
Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych
osobowych dziecka*:
imię i nazwisko ………………….…………………………………………………………………………………………………….…..……
data urodzenia ………………….………………………………………………………………………..……………….……………………
adres zamieszkania ………………….…………………..………………. miasto: ………….………………..………….…………
imię i nazwisko rodzica / opiekuna …………………………………………………………………………………………….………
dane kontaktowe tel: …………………………………........……………… @: …………………………………………………………
przez administratora danych:
Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
NIP: 8751185547, REGON: 000284641
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
reprezentowany przez Dyrektora Kamilę Cieślewicz.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu udziału w zajęciach, wyjazdach, koncertach,
spotkaniach, warsztatach, konkursach i/ lub tym podobnych, realizowanych przez Chełmiński Dom Kultury.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez:
 utrwalenia wizerunku, w tym utrwalenia w pamięci komputera oraz z zastosowaniem innych technik
informatycznych, utrwalenie wizerunku na plakatach, fotografiach i innych nośnikach danych,
 rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz
na jego profilu zarejestrowanym na portalu społecznościowym promującym placówkę,
 utrwalenia i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych oraz mediach w zakresie związanym z
działalnością Chełmińskiego Domu Kultury, tzn. udziału w zajęciach, spotkaniach, prelekcjach,
wykładach, konkursach, koncertach itp.,
 wydawania zaświadczeń o udziale w zajęciach, ubezpieczenia NW, OC, opieki medycznej, kontaktów
rodzic – opiekun.
Oświadczam, iż w związku z udzieleniem zgody, w tym z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunku
mojego/mojego
dziecka*
w
sposób
określony
powyżej,
nie
będę
domagać
się od Chełmińskiego Domu Kultury żadnego wynagrodzenia.
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am)
poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z „Informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której
dane dotyczą” dostępną pod adresem: http://chdk.pl/pliki/pliki/rodo.pdf

Chełmno, dnia …………………………..…

.….……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą
lub rodzica/ opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

Ignacy Danielewski
Wisła

Wisło moja, Wisło stara
Co tak smutno płyniesz
Skąd tej wody nazbierałaś?
Mów, nim w morzu zginiesz.
Nazbierałam wody sinej
Na karpackich górach
I na Rusi, na kochanej,
I w Krakusa murach.
Krakowianka, łzą oblana,
Rzuciła mi wianki.
Potem strumień łez męczeńskich
Wlały Warszawianki.
I tak płynę dniem i nocą,
Wkoło mnie tak smutno
Dawniej śpiewy brzmiały ciągle,
Dzisiaj tak okrutno.

