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           REGULAMIN 

 

NOWA FORMA KONKURSU 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgłoszenia w formie filmu wraz z czytelnie wypełnioną kartą 

zgłoszeń, klauzulą RODO oraz zgodą na upublicznienie wizerunku prosimy przesyłać na adres 

konkurs@cks.org.pl  ( dokumenty do pobrania na www.cks.org.pl ) 

 

CEL KONKURSU 

• Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji 
• rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci 

 

KATEGORIE 

• Występ indywidualny 

• Występ grupowy 
 

UCZESTNICTWO 

• W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym  

• Uczestnik ma prawo do wykonania jednego utworu nie dłuższego niż 4 min  
• Zgłoszenia mogą nadsyłać przedszkola, inne placówki oświatowe publiczne i niepubliczne 

jak i osoby prywatne ze Świętochłowic oraz miast ościennych 

• filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia zewnętrznym darmowym transferem plików 

(Wetransfer, transfernow.net)  

• Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki: 

• Każdy film musi być opisany ( imię i nazwisko/nazwa zespołu) 

• - nagranie POZIOME  

• - wysoka jakość zarówno obrazu jak i dźwięku, 

• - wyrównany poziom wokalu oraz podkładu muzycznego, 

• Karta zgłoszeń i film powinien znajdować się w jednym mailu 

• Filmy oraz wypełnione karty zgłoszeniowe jak i  formularz RODO należy przesłać na adres  e-mail:  

konkurs@cks.org.pl  (w temacie należy dopisać "piosenka – imię i nazwisko/nazwa zespołu) 

• Karty zgłoszeniowe oraz formularze RODO są dostępne do pobrania na stronie www.cks.org. 

• Karty zgłoszeniowe wraz z filmami należy przesłać do dnia 31.03.2021 r. 
• Głosowanie rozpocznie się 6 kwietnia w samo południe i zakończy 15 kwietnia również w południe. 

• Przesłane filmy zostaną udostępnione na stronę Facebook’ową Centrum Kultury Śląskiej  

w Świętochłowicach, gdzie poprzez ilość polubień pod filmem zostanie wyłoniony zwycięzca. 

• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu jak i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna zawartych w zgłoszeniach (zgonie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych) 

• Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

• Organizator zamieści werdykt oraz informację o terminie wręczenia nagród na stronie internetowej 

www.cks.org.pl 

• Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do występu podczas Dnia Dziecka organizowanego przez 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak i odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
 

 


