Regulamin
XX MIECHOWSKIEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI CHÓRALNEJ
KOLĘD I PASTORAŁEK
23 STYCZNIA 2022
Organizator:
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
Współorganizatorzy:
Gmina i Miasto Miechów
Parafia Grobu Bożego w Miechowie
Patronat honorowy:


JE ks. Jan Piotrowski Biskup Kielecki



Witold Kozłowski- Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny:
Dziennik Polski, Gazeta Miechowska, portal: Miechowski.pl
Cel Przeglądu:
 konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych działających społecznie
chórów i zespołów amatorskich,
 pobudzanie działalności kulturalnej i twórczej środowisk muzycznych,
 wymiana i wzbogacanie doświadczeń artystycznych zespołów oraz dyrygentów.
Termin i miejsce Przeglądu:
Przegląd odbędzie się dnia 23 stycznia 2022 r. (niedziela) od godziny 12:00
w Domu Kultury, ul. Racławicka 10 CKiS w Miechowie.
W Przeglądzie mogą uczestniczyć:
- chóry jednorodne,
- chóry mieszane,
- chóry dziecięco - młodzieżowe,
- chóry kameralne występujące a'capella (max 25 osób)
- zespoły wokalno-instrumentalne.

Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły składające się, co najmniej z 12 osób.
2.

Zespoły prezentują w dowolnym układzie i opracowaniu minimum trzy utwory, w tym

obowiązkowo kolędę pt. "Cicha noc", opracowanie dowolne, (chóralne).
Łączny czas prezentowanego programu konkursowego zawierającego kolędy i pastorałki nie może
przekroczyć 20 minut.
3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest pisemne zgłoszenie swego uczestnictwa do dnia
10 stycznia 2022 r. na Karcie Zgłoszenia załączonej do Regulaminu.

Ocena prezentacji:
1. Ocenę programów i poziomu wykonawczego przeprowadzi powołane przez CKiS Jury,
w którym zasiadają uznani polscy muzycy i specjaliści w dziedzinie chóralistyki. Ocenie podlegać
będą następujące elementy:
- dobór repertuaru,
- emisja głosu,
- zróżnicowanie stylistyczne repertuaru,
- stopień trudności utworów oraz artystyczny poziom wykonania.
2. Istotnym kryterium oceny zespołu będzie umiejętność dostosowania trudności prezentowanego
repertuaru do możliwości wykonawców.
3. Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.
4. Sala widowiskowa CKiS, w której odbywać się będą prezentacje konkursowe, posiada fortepian
marki Clavinova oraz niezbędny sprzęt nagłaśniający. Zaleca się wcześniejszy kontakt z CKiS
w celu ustalenia zakresu wykorzystania sprzętu nagłaśniającego dla instrumentów.

Nagrody:
1. Wszystkie uczestniczące w Przeglądzie zespoły otrzymują okolicznościowe dyplomy
uczestnictwa.
2. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody pieniężne ufundowane
przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
3. GRAND PRIX – nagroda ufundowana przez

Księdza Jana Piotrowskiego - Biskupa

Kieleckiego
4.

Za najlepiej wykonaną obowiązkową kolędę jury przyznaje nagrodę specjalną.

5. O ostatecznej ilości nagród pieniężnych i rzeczowych w konkursie decyduje Organizator.

Postanowienia ogólne:
1. Zgłoszenia udziału należy nadesłać do dnia 10 stycznia 2022 r na adres: Centrum Kultury
i Sportu w Miechowie, ul. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów z dopiskiem „Przegląd Pieśni
Chóralnej 2022” bądź mailowo: eidzik@ckis.miechow.eu
2. Szczegółowych informacji udziela: Ewelina Idzik - Kierownik Promocji CKiS w Miechowie tel.
799 322 916, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
3. Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
4. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek uczestnikom Przeglądu.
5. Koszty przejazdu pokrywają zespoły.
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na:
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację nazwisk zwycięzców
na stronach internetowych CKiS i w prasie lokalnej.
-

utrwalanie

wizerunku

zespołu

za

pomocą

wszelkich

technik

fotograficznych

i nagraniowych uczestników konkursu i umieszczenie ich wizerunku na stronach internetowych
CKiS, w materiałach promocyjnych CKiS i w prasie lokalnej.
7. Informacja o kolejności wystąpienia zespołów zostanie umieszczona na stronie internetowej:
https://www.ckis.miechow.eu/dom-kultury/konkursy/Przeglad-Piesni-Choralnej/
8. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
9. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
10. Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH,
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, swoje prawa majątkowe do
artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek, w celu
wykorzystania ich przez CKiS w Miechowie w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia
na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz
sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania;
f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego,
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie (ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów, tel. kontaktowy:
41 230 80 00, adres e-mail: ckis@miechow.eu).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja konkursu „Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i
Pastorałek”
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo
państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. tj. dostawcom
usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, operatorom
pocztowym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom strony internetowej Administratora oraz mogą zostać podane
do publicznej wiadomości osobom zgromadzonym.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji,
przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu
społeczniościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów
Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym"W razie braku decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w
tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą,
poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie
wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego
stopnia ochrony danych.
*Rozporządzenie 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).

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Przeglądu w przypadku
wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji Przeglądu odpowiada na
potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2.

