
1. Organizator: Organizator wydarzenia jest Gminny O�rodek Kultury w Dobrej  34-642 Dobra 490.

2. Cel wydarzenia:

a)  Prezentacja tw�rczo�ci muzyczno - wokalnej.

b) Inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy artystycznej członk�w rodziny.

c)  Popularyzacja tradycyjnych kolęd i pastorałek.

3. Uczestnicy: W wydarzeniu mogą wzią� udział zespoły rodzinne. Przez „rodzinę” rozumie się nie tylko rodzinę w dosłownym

znaczeniu, ale r�wnież grupy przyjaci�ł.

4. Do udziału w wydarzeniu pt. VI Rodzinne Kolędowanie uprawnia dostarczenie nagrania �piewającej przez "swoją" rodzinę

kolędy lub pastorałki do biura Gminnego O�rodka Kultury w Dobrej w okre�lonym w regulaminie terminie. Nagrania mogą by�

dostarczone: na pendrivie lub CD w dniach 28.12.2020-05.01.2021 w godzinach pracy biura GOK lub poprzez przesłanie linku do

swojego filmu załadowanego na dysk google lub inny serwer.

5. Termin dostarczenia nagrania upływa  5 stycznia 2021 r.

6. Każda zgłoszona rodzina może wykona� i przesła� jedną kolędę lub pastorałkę. Kolęda lub pastorałka wykonywana jest przy

akompaniamencie instrument�w bąd� a capella (czyli sam �piew bez akompaniamentu). Nagranie może by� wykonane telefonem

kom�rkowym, aparatem bąd� kamerą i dostarczone w formacie mp4.  Czas trwania wykonywanej kolędy lub pastorałki nie

może przekracza� 5 minut. 

7. Nadesłane nagranie zatytułowane nazwiskiem „RODZINY” lub „GRUPY PRZYJACI�Ł”  będą umieszczone na stronie

organizatora wydarzenia, oraz profilu Facebook Gminnego O�rodka Kultury w Dobrej.

8. Każda biorąca udział rodzina lub grupa przyjaci�ł otrzyma upominek, kt�ry będzie można odebra� w siedzibie Gminnego

O�rodka Kultury w Dobrej w godzinach  od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dnia 11.01.2021 do 30.01.2021. 

9. Postanowienia ko�cowe: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin 
VI Rodzinnego Kolędowania - online

Prawa Autorskie i dane osobowe

1. Przekazanie nagranie  na wydarzenie pt. Rodzinne Kolędowanie  jest r�wnoznaczne ze złożeniem przez jej autora o�wiadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe  i osobiste do

przekazania pracy oraz udzielenia przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie nagrania na następujących

polach eksploatacji:

a) druk lub powielanie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;

b) upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwale� nadających się do rozpowszechnienia (np. no�niki magnetyczne, elektroniczne optyczne,   CD-ROM

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);

c) prezentowanie nagrania w związku z celem przeprowadzenie wydarzenia pt. Rodzinne Kolędowanie, o kt�rym mowa jest w Regulaminie uczestnictwa oraz zgodą na ich pierwsze

publiczne wykorzystanie.

2. Realizacja wydarzenia i jego cel�w, w tym procedura przekazania nagrody/upominku przewidzianych w VI  Regulaminie Rodzinne Kolędowanie – on line stanowią przetwarzanie

danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny O�rodek Kultury w Dobrej Dobra 490,34-642 Dobra,

2. Dane osobowe przetwarzane będą do cel�w organizacji przeprowadzenia wydarzenia pt. VI  Rodzinne Kolędowanie,

3. Podstawa do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji wydarzenia,

5. Dane nie będą udostępniane podmiotą zewnętrznym,

6. Dane przechowywane będą przez na stronie internetowej Gminnego O�rodka Kultury w Dobrej o raz  profilu Facebook ,

7. Uczestnik Wydarzenia  posiada  prawo dostępu do tre�ci swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepis�w prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, graniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wycofania w każdym czasie,

8. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie Internetowej Gminnego O�rodka Kultury w Dobrej https://gok.gminadobra.pl/rodo-polityka-bezpieczenstwa lub siedzibie GOK-u,


