XXVI Konkurs Kolęd I Pastorałek Świętochłowice 2021
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
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 )
Od 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r. rozpocznie się głosowanie on-line.
Przesłane filmy zostaną udostępnione na stronę Facebook’ową Centrum Kultury Śląskiej
W Świętochłowicach, gdzie poprzez ilość polubień pod filmem zostanie wyłoniony zwycięzca.
Koncert Laureatów z rozdaniem nagród odbędzie się w formie występu transmitowanego on-line na kanale
YouTube Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
Dokładna informacja o terminie koncertu Laureatów podana zostanie na stronie www.cks.org.pl
ORGANIZATOR Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
CEL KONKURSU
▪
▪
▪

Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania.
Propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sakralnej.
Konfrontacje poziomu artystycznego

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
▪

Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duety, zespoły muzyczno- wokalne, rodziny muzykujące
(co najmniej 3 osoby) w kategoriach:
- do 12 lat
- powyżej 12 lat

▪
▪
▪
▪

Przygotowanie programu składającego się z dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek
Czas wykonania wynosi maksymalnie 4 minuty.
Przesłanie filmu na adres konkurs@cks.org.pl
Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki:

- nagranie POZIOME na jasnym, gładkim tle (preferowane tło: biel, szarość),
- wysoka jakość zarówno obrazu jak i dźwięku,
- wyrównany poziom wokalu oraz podkładu muzycznego,
- filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia zewnętrznym darmowym
transferem plików (Wetransfer, transfernow.net).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadsyłanie filmu, czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia,
oświadczenia, o zgodzie na upublicznienie wizerunku, oświadczenia, o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych.

TERMINY
Termin nadsyłania filmów, kart zgłoszenia, oświadczenia o zgodzie na upublicznienie wizerunku,
oświadczenia, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych upływa z dniem 18.12. 2020 r.
JURY/NAGRODY:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Organizator wyłania zwycięzcę na podstawie ilości polubień pod linkiem ( filmem ) umieszczonym na stronie
Facebook Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
Głosy będą liczone tylko ze strony Facebook Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
Uczestnicy biorąc udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa w formie on-line.
W konkursie zostanie wyłonione I,II,III miejsce w każdej z kategorii
Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Laureatów.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeni (zgodnie 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).
Werdykt będzie ogłoszony na stronie Organizatora www.cks.org.pl .
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminowych.
Nagrody/ wyróżnienia które nie zostaną odebrane na koncercie galowym przechodzą do puli w kolejnej
edycji festiwalu. Organizator nie przesyła nagród.

BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Krauzego 1 tel. 32 345 21 60; 515 182 275,
e-mail: konkurs@cks.org.pl ( z dopiskiem “konkurs kolęd”).

