
Regulamin Gminnego Konkursu z okazji Dnia Dziecka 

Zatańcz i zaśpiewaj z DJ MIKI 

Siepraw 2020 
 

1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu 
    Partner konkursu: Małgorzata Kosik - DJ Miki 
 

2. Cel konkursu: 

a) zabawa i integracja w gronie rodzinnym, 

b) przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, 

c) rozwój talentów artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siepraw wraz z rodzinami. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

Konkurs polega na samodzielnym nagraniu teledysku do jednej z poniższych piosenek DJ Miki: 

a) Zuzanna Żyrafa - https://www.youtube.com/watch?v=XfU8Ysh0k1Y 

b) Ręce do góry - https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

c) Cyrk - https://www.youtube.com/watch?v=mdRI5z7ozms 

d) Selfi - https://www.youtube.com/watch?v=rGposWiVcYs 

e) Tik Tok - https://www.youtube.com/watch?v=1JlZT5uiJnE 
 

Wymogi nagrania: 

a) w nagraniu udział biorą przede wszystkim dzieci/młodzież z terenu Gminy Siepraw, 

b) film powinien zostać nagrany kamerą w poziomie, 

c) długość filmu powinna wynosić od 1 do 2 minut, 

d) oryginalna ścieżka dźwiękowa nie powinna zagłuszać głosu osób występujących, 

e) film powinien posiadać tytuł oraz nazwę grupy nagraniowej (informacje powinny zostać umieszczone 

w Karcie zgłoszenia (Załącznik nr1). 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie teledysku wraz z uzupełnioną i podpisaną Kartą zgłoszenia 

(Załącznik nr 1) na adres mailowy kulturasiepraw@gmail.com w dniach od 1 do 21 czerwca 2020r. 
 

5. Nagrody: 

W konkursie dla autorów najciekawszych nagrań przewidziano 10 pakietów z nagrodami. Nagrania zostaną 

ocenione przez komisję konkursową. 

W ocenie brane będą pod uwagę: 

a) atrakcyjność wizualna nagrania, 

b) charakteryzacja uczestników oraz scenografia, 

c) pomysłowość uczestników, 

d) specjalnie premiowane będą występy rodzinne. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

a) W ramach podsumowania konkursu powstanie jeden zbiorczy teledysk, zawierający nagrania zgłoszone 

do konkursu. 

b) Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie 

i publikację określonych w Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1) danych osobowych. 

 

 

Siepraw, maj 2020. 

Dyrektor GOKiS Natalia Postrzech 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Gminny Konkurs z okazji Dnia Dziecka 

Zatańcz i zaśpiewaj z DJ MIKI 

Siepraw 2020 

 

 

Tytuł filmu: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa grupy nagraniowej: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imiona i nazwiska uczestników (przy imionach dzieci proszę w nawiasie wpisać wiek dzieci):  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Miejsce zamieszkania:  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich dzieci w postaci imienia, nazwiska, wieku, numeru 
telefonu, adresu mailowego, miejsca zamieszkania, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek.  Wyrażam 
zgodę na publikację danych moich / mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania oraz 
wizerunku na stronie internetowej GOKiS, zarządzanych przez placówkę profilach w mediach społecznościowych, 
materiałach drukowanych oraz w innych mediach w celu informacji i promocji GOKiS. Administratorem danych 
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Zebrane 
dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Gminnego Konkursu Filmowego z okazji Dnia 
Dziecka i w celach kontaktowych w sprawach związanych z konkursem. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na 
ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 
Wyrażam zgodę  TAK / NIE ( proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 
 

…………………………………….. 
Podpis opiekuna/rodzica 

 

 


