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R E G U L A M I N 

Organizator: 

STOWARZYSZENIE FORUM KOBIET GMINY MILEJÓW 

przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie 

 Termin i miejsce: 

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej  jest przeglądem wokalnym o zasięgu gminnym organizowanym 

przez Gminę Milejów. Partnerami Festiwalu są Forum Kobiet Gminy Milejów   i  Gminny Ośrodek 

Kultury w Milejowie.                                                     

Cele: 

    1. Kultywowanie postaw  i wartości patriotycznych. 

    2. Popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych, zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i wśród                

dorosłych. 

    3. Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy artystyczne. 

    4. Rozbudzanie talentów wokalno - instrumentalnych. 

    5. Aktywizacja i integracja środowisk twórczych. 

    6. Integracja mieszkańców Gminy Milejów wokół muzycznych tradycji patriotycznych.   

 Uczestnicy: 

Uczestnikami przeglądu mogą być soliści, uczniowie szkół podstawowych, średnich  oraz osoby 

dorosłe, oraz grupy rodzinne i zespoły wokalne. 

Warunki uczestnictwa: 

        1. Uczestnicy przygotowują  JEDEN  utwór o treści patriotycznej (grupy rodzinne występują jako 

jeden uczestnik) . 

        2. Uczestnicy przeglądu prezentują w/w utwór wyłącznie w języku polskim oraz z własnym 

podkładem muzycznym lub a capella. 
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3. Bezwzględnym  warunkiem  uczestnictwa w  przeglądzie  jest  dostarczenie wypełnionej 

(elektronicznie) karty zgłoszenia oraz nagrania na adres gok.milejow@gmail.com lub Messenger GOK 

w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021r. 

4.   Przesłane materiały z nagraniem służą wyłącznie potrzebom konkursowym w celu eliminacji do 

występu na Koncercie Finałowym w dniu 11 listopada 2021r. i nie będą wykorzystywane w innych 

celach. Materiały te nie podlegają zwrotowi.  

3. Finał Przeglądu odbędzie się w terminie uzależnionym od sytuacji epidemicznej. 

4. W przypadku braku możliwości zorganizowania koncertu finałowego w 2021 roku w formie 

tradycyjnej bez względu na przyczynę, koncert finałowy przybierze formułę on-line. Termin koncertu 

on-line zostanie ogłoszony  po wyłonieniu 15 finalistów. Planowany termin Koncertu Finałowego jest 

na 11 listopada 2021r. 

Nagrania przesłane bez wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu  bądź jego przerwania bez podania 

przyczyny. 

 

Klauzula RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Kobiet Gminy Milejów, ul Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Forum Kobiet Gminy Milejów ,  ul Partyzancka13a,  21-020 Milejów. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku   w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b)    w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym 

rozliczaniu przeglądu). Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału  przeglądu,  a po ustaniu celu 

przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także prawo do przenoszenia danych. 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do procesu prac komisji konkursowych     i wyłonienia laureatów. 
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