Regulamin konkursu
Rodzinny konkurs muzyczny – Tradycyjna polska kolęda / pastorałka
w ramach Ferii online Szamotulskiego Ośrodka Kultury 2021
Organizator: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły.
Tematyka i cel: Popularyzacja tradycji wspólnego rodzinnego kolędowania.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły.
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby w bliskim pokrewieństwie.
3. Minimalna liczba osób biorących udział w nagraniu: dwie.
Zasady konkursu online:
1. Rodzina przygotowuje do konkursu jedną polską tradycyjną kolędę lub jedną polską pastorałkę
(współczesne piosenki świąteczne nie będą oceniane).
2. Prezentacja może być wykonana acapella lub z zastosowaniem żywych instrumentów.
3. Czas prezentacji: maksymalnie 5 minut.
Dokumentacja:
1. Nagranie może być wykonane na kamerze lub telefonie (na statywie) w orientacji poziomej,
rozdzielczość minimum 720p, format pliku MP4.
2. Nagranie wraz z opisem zawierającym: imiona i nazwiska, wiek, stopień pokrewieństwa
wszystkich uczestników nagrania oraz adres zamieszkania przedstawiciela rodziny należy
przesłać na adres e-mail: sylwia.firlet@szok.info.pl za pomocą https://wetransfer.com
W tytule należy wpisać: Rodzinny konkurs muzyczny
Termin nadsyłania nagrań: do 11 stycznia 2021 r. włącznie.
Ocena:
1. Nagrania zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
2. Kryteria oceny: dobór repertuaru, aranżacja, wyraz artystyczny, zastosowanie instrumentów,
zróżnicowanie wiekowe uczestników nagrania.
3. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 stycznia 2021 r. na stronie internetowej organizatora:
www.szok.info.pl oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/szokszamotuly
4. Organizator przyzna nagrody rzeczowe a najlepsze nagrania opublikuje w swoich mediach
społecznościowych i na stronie internetowej.
Prawa autorskie:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie nagrań
i publiczne ich udostępnienie w Internecie oraz zarchiwizowanie nagrań na dyskach komputera
organizatora w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych za zgodą wszystkich uczestników nagrań.
Uczestnicy nagrania i ich opiekunowi prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe:
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania lub zmiany
terminu przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.

