Klauzula dot. danych osobowych:
1. Uczestnicy Przeglądu, udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą
wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku udziałem w konkursie.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z udziałem w Przeglądzie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzonej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu
Gminy Limanowa działalności kulturalnej i promocyjnej, w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej
Gminy Limanowa oraz gminnym funpage.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez Organizatora Przeglądu podmiotom
współpracującym przy organizacji przedsięwzięcia.
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informujemy, że :
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa
z siedzibą przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34 – 600 Limanowa, tel.: 18 33 72 252, adres e-mail:
sekretariat@gminalimanowa.pl
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Limanowa można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: iod@gminalimanowa.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej
adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przedsięwzięcia. Dane osobowe
mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub warunków realizacji Przeglądu, w przypadku
wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Tegoroczna edycja Przeglądu organizowana jest
w formule on-line, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
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REGULAMIN
1. Organizator: Gmina Limanowa
2. Cele Przeglądu :
• Kultywowanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
i ich upowszechnianie
• Przekazywanie piękna kolędniczych zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych
• Wyłonienie najlepszych grup kolędniczych pod względem artystycznym
i merytorycznym w rejonie Gminy Limanowa
3.

XXV
Gminny
w wersji ON-LINE.

Przegląd

Grup

Kolędniczych

odbędzie

się

4. Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział grupy
reprezentujące:
placówki
kulturalne,
zespoły
regionalne,
koła
gospodyń wiejskich /dotyczy mężczyzn/ oraz aktualne grupy chodzące po kolędzie
z terenu Gminy Limanowa.
5. Przegląd prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:
grupy dziecięce: 7-13 lat
grupy młodzieżowe: 14-17 lat
grupy dorosłe: od 18 lat
6. Czas
trwania
występu
nie
powinien
przekraczać
wyjątek stanowią Herody i Szopka lalkowa – do 20 minut.
7.

10 minut –

Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne –
do 8 osób. Liczniejsze mogą być grupy z Herodem, ale nie większe
niż
12
osób.
W
skład
grupy
kolędniczej
nie
wlicza
się
towarzyszących muzyków.

8. W
celu
oceny
prezentowanych
programów
powołana
zostanie
przez
organizatorów
Komisja
Artystyczna, która
dokona
oceny
według ustalonych przez siebie kryteriów w
oparciu
o
niniejszy
Regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.
9.

Grupy
kolędnicze
i
zespoły
winny
prezentować
programy
zgodnie
z
tradycją
i
zwyczajem
danego
regionu. Należy
zachować
właściwy
strój, rekwizyty, skład
kapeli, gwarę,
odpowiedni
repertuar
kolęd
i
pastorałek. Przedstawiany
program
oraz
ewentualne
instrumenty
towarzyszące
śpiewom
winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego
pochodzi grupa. Szczególnie pożądanym jest – w zależności od
widowiska
–
śpiew
starych,
ludowych
pastorałek.

10.

Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych, występować mogą
wyłącznie chłopcy i mężczyźni – dotyczy to również towarzyszących
kapel.

W koncepcji Przeglądu nie mieszczą się tzw.
inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.

jasełka

będące

12. Grupy biorące udział w Przeglądzie powinny przesłać internetowo nagrania
z występu wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku, jako format pliku MP4 lub AVI za pomocą wybranej
platformy do przysłania danych (wetransfer.com ; transferxl.com lub Dysk Google drive.google.com) na adres : promocja@gminalimanowa.pl
Materiały można także dostarczyć do siedziby Organizatora na elektronicznym
nośniku danych - DVD, pendrive, na adres: Urząd Gminy Limanowa - Wydział
Kultury i Promocji, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, z dopiskiem:
XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.
13. Nagranie należy wykonać w układzie poziomym urządzenia nagrywającego
np. kamery lub smartfona umieszczonego na statywie lub zamocowanego w inny
stabilny sposób. Nagranie musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia
konkursu, nie montowane z fragmentów, ukazujące w pełni wykonawców.
Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry
nagrywania obrazu i dźwięku - nie niższe niż tryb wideo 720p (rozdzielczość
1280x720) oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów,
stereo).
14. Kwalifikacja grup:
Najlepsze grupy zakwalifikowane zostaną na dalsze eliminacje - grupy dziecięce
oraz młodzieżowe na Ogólnopolskie Spotkania Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE
KOLĘDOWANIE, natomiast grupy dorosłe na Ogólnopolski Konkurs Grup
Kolędniczych
w
ramach
49."GÓRALSKIEGO
KARNAWAŁU".
15.

Grupy
Kolędnicze
- laureaci
I
miejsc
Gminnego
Przeglądu
z 2020 r. mogą wziąć udział w konkursie w 2021 r. pod warunkiem,
że prezentowany program będzie inny od tego, za który otrzymały
nagrodę.

16. Wyniki oraz nagrania filmowe laureatów Przeglądu zostaną opublikowane zostaną
nie później niż 8 lutego 2021 roku na stronie internetowej Gminy Limanowa:
www.gminalimanowa.pl oraz funpage gminy: www.facebook.com/GminaLimanowa
17. Informacji szczegółowych udziela :
Urząd Gminy Limanowa – Wydział Kultury i Promocji
ul. M.B. Bolesnej 18B,
tel.: 18/263 00 34

