
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

6. Przegląd Twórczości Gorlickiej Młodzieży 

 

ORGANIZATORZY: 

Urząd Miejski w Gorlicach – Wydział Oświaty, Kultury i Promocji 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach 

Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice 

 

CELE KONKURSU: 

• popularyzowanie działań artystycznych 

• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży  

• promowanie młodych talentów  

• rozwijanie zainteresowań uczniów 

• rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu miasta Gorlice i powiatu gorlickiego 

• prezentacja twórczości gorlickiej młodzieży 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

• konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu miasta 

Gorlice i powiatu gorlickiego 

• uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczniowie (np. zespół muzyczny, grupa taneczna 

jako uczestnik zbiorowy) w wieku od 10 lat. 

• w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody 

podpisanej przez rodziców. 

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku. Dla osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje rodzic/opiekun; osoba 

pełnoletnia zgodę może podpisać sama. 

 

FORMA KONKURSU:  

• krótka prezentacja sceniczna: 

- śpiew 

- taniec 

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich  

- pokaz umiejętności gry aktorskiej 



 

- prezentacja treści kabaretowych 

- gra na dowolnym instrumencie 

- recytacja (własne teksty) 

- prezentacja zdolności manualnych 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

• występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych 

• podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie 

• prezentacja nie może być dłuższa niż 10 minut w przypadku występów indywidualnych oraz 

grup 

• uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury wolny od wad podkład 

muzyczny na pendrive wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodami (załączony utwór na pendrive musi 

być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem utworu). Podkład muzyczny nie 

może być w postaci skompresowanego pliku Mp3.  

Pendrive zostaną zwrócone uczestnikom w dniu przeglądu. 

• uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad 

prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich 

• uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych 

uczestników lub zwierząt biorących udział w występie 

• uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem,          

a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, ma dostosować swój pokaz do możliwości 

technicznych – scena plenerowa. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy 

występu. 

• organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz muzyczny, 

natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty niezbędne uczestnikom do występu zabezpiecza 

wykonawca. 

• uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. 

• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgody rodzica/prawnego opiekuna 

na udział osoby niepełnoletniej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, 

dostępnych w GCK, ul. Michalusa 4 lub na stronie internetowej: www.gck.gorlice.pl oraz 

dostarczenie ich do Gorlickiego Centrum Kultury wraz z podkładem muzycznym w 

nieprzekraczającym terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. (karty dostarczone po terminie nie 

będą uwzględniane!). 

• Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora 

http://www.gck.gorlice.pl/


 

MIEJSCE REALIZACJI: 

Scena plenerowa na stadionie OSIR w Gorlicach 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 

• 1 maja 2022 roku; SCENA PLENEROWA NA STADIONIE OSIR  

Godzina rozpoczęcia przeglądu zostanie podana na stronie Gorlickiego Centrum Kultury oraz 

Urzędu Miejskiego po zamknięciu listy zgłoszeń.  

  

PRZEBIEG KONKURSU: 

• organizator informacje o konkursie podaje na stronie internetowej Miasta Gorlice, Gorlickiego 

Centrum Kultury, do portali internetowych oraz na miejscach reklamowych na terenie miasta 

Gorlice 

• konkurs odbywa się w następujących kategoriach: 

1. uczniowie szkół podstawowych 

2. uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w każdej kategorii. Jury może zdecydować         

o innym rozdziale miejsc (w przypadku małej lub dużej liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach). 

 

• Osoby nagrodzone otrzymają nagrody pieniężne. 

• Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas 

całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej 

sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich 

wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności. 

• Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Przeglądu po zakończeniu obrad jury. 

• Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana do 

wiadomości na stronie internetowej www.gck.gorlice.pl.  

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie 

materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących 

imprezę. 

 



 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego jest organizator - Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 

Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) 

(Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).   

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony 

danych są następujące tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,         

a także w celach promocyjnych GCK.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także    w mediach) o wynikach konkursu.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko, 

b) wiek,  

c) adres korespondencyjnego,   

d) adres e-mail,  

e) numer telefonu,  

f) nazwy szkoły/placówki, klasy,  

g) imienia i nazwiska opiekuna,  

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

mailto:gck@gck.gorlice.pl


 

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań       

w ramach konkursu.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych.  

13. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 

Szczegółowe informacje – Gorlickie Centrum Kultury, tel. 18 35 35 695, administracja@gck.gorlice.pl. 

 


