Regulamin konkursu „XIII Mikrofon dla Przedszkolaka – edycja online”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów,
zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych
wychowanków oddziałów przedszkolnych w czasie zamknięcia oddziałów przedszkolnych
z powodu zagrożenia koronawirusem.
3. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania
audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury oraz dostępne będzie dla publiczności
na kanale Youtube Wołowskiego Ośrodka Kultury, serwisie społecznościowym Facebook na
profilu Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej Organizatora.
4. Koordynatorem konkursu jest p. Grzegorz Kurek, e-mail: promocja@wok-wolow.pl
tel. 730 380 170.
II. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym: 2-7 lat z terenu Gminy Wołów.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez Opiekunów prawnych materiału
filmowego z występem wokalnym dziecka. Każdy uczestnik przedstawia tylko jeden utwór
muzyczny, a czas występu nie powinien być dłuższy niż 3 minuty.
4. Występ nie może obrażać uczuć innych osób ani zawierać niestosowanych treści.
5. Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym lub
innym dowolnym urządzeniem.
6. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób
statyczny.
7. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację
wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia
i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.
8. Filmy nadsyłamy na adres promocja@wok-wolow.pl (w tytule maila wpisujemy: „Mikrofon
dla przedszkolaka – imię i nazwisko dziecka”) oraz wypełniamy Kartę Zgłoszenia uczestnika
online na stronie www.wok-wolow.pl.
9. Termin nadsyłania filmów upływa 22.05.2020 r. o godzinie 23:59.
10. Opiekun prawny uczestnika posiada prawa autorskie do filmu konkursowego oraz uzyskał
zgody osób uwidocznionych na filmie na wykorzystanie wizerunku tych osób przez
Organizatora.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
III. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców
1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a. I. kategoria – dzieci w wieku 2-4 lat,
b. II. kategoria – dzieci w wieku 5-7 lat.
2. Konkurs składa się z 2 etapów:
a. I. etap – „Eliminacje” – Pracownicy Wołowskiego Ośrodka Kultury wyłonią spośród
nadesłanych materiałów po 10 filmów z każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane
do kolejnego etapu.

b. II. etap – Finał – Jury powołane przez Organizatora po zapoznani się z materiałami
filmowymi, wyłoni laureatów i przyzna nagrody za 1 miejsce, 2 miejsce i 3 miejsce.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 01.06.2020r. na serwisie społecznościowym
Facebook na profilu Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.wok-wolow.pl, gdzie zostaną zaprezentowane filmy zakwalifikowane do
finału oraz informacja o laureatach.
4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne
z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu zawierające treści
powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa,
moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności
zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, godzące
w odczucia religijne, jak również filmy o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto
filmy, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
IV. Nagrody
1. Laureaci otrzymają zestawy nagród wybranych przez Organizatora. Laureat nie nabywa
prawa do nagrody, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie.
W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez
nagrodzonego uczestnika konkursu danych, na który to adres zostało wysłane
powiadomienie o nagrodzie.
3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
4. Wydanie nagrody nastąpi, najpóźniej do dnia 14.06.2020 r.
5. Sposób dostarczenia nagrody będzie ustalony indywidualnie z każdym laureatem konkursu.
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody powinien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
V. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać w ciągu 3 dni od
zakończenia konkursu na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres
e-mail: promocja@wok-wolow.pl.
VI. Prawa autorskie
Z chwilą przesłania przez Opiekuna prawnego uczestnika filmu, udziela on Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw
majątkowych do zamieszczonego filmu na następujących polach eksploatacji: zapisywanie,
utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci,
rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Facebooka, zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie
w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem
egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz
nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach
multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie,
a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych
licencji (sublicencji).

VII.Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe
uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administratorem danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury. Przetwarzanie danych
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako uczestnika finału/laureata
konkursu. Opiekun ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w konkursie.
VIII. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Skrócony opis
zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na portalach społecznościowych.
Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają
jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator
ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą
naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek
z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe
jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem.
Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
akceptuje jego treść.

