„VI LAJK SONG FESTIWAL”
Kotlin 2022
21 - 22 maja 2022r.
1. ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Kotlinie
2. TERMIN I MIEJSCE:
Przesłuchania - 21 maja 2022 roku, Dom Kultury w Kotlinie ul: Powstańców Wlkp. 3A
Koncert Galowy - 22 maja 2022 roku, Dom Kultury w Kotlinie ul: Powstańców Wlkp. 3A
3. CELE:
a) popularyzacja polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży,
b) promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
d) stworzenie warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów dziecięcych i młodzieżowych,
e) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
f) wychowanie, nauka i zabawa poprzez śpiew,
g) wyszukiwanie młodych talentów i otoczenie ich opieką.
4. UCZESTNICY:
Festiwal skierowany jest do solistów w wieku od 4 do 18 lat.
Uczestnikami festiwalu mogą być mieszkańcy powiatów: jarocińskiego, śremskiego, gostyńskiego, średzkiego,
wrzesińskiego, pleszewskiego oraz krotoszyńskiego.
5. KATEGORIE WIEKOWE:
Przesłuchania odbywają się w czterech kategoriach wiekowych:
 GRUPA I - rocznik 2018 - 2016 (w tej grupie mogą brać udział zespoły wokalne do 4 osób).
 GRUPA II - rocznik 2015 - 2013
 GRUPA III - rocznik 2012 - 2010
 Grupa IV - rocznik 2009 - 2004
O przydziale solisty do grupy decyduje rok urodzenia.

6. OCENA:
Jury dokona oceny występujących podmiotów wykonawczych wg następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru do wieku uczestnika oraz do jego możliwości wykonawczych,
b. technika wokalna,
c. interpretacja,
d. dykcja,
e. choreografia,
f. ogólny wyraz artystyczny,
g. osobowość sceniczna uczestników.
Jury wyłoni laureatów; decyzje jury są ostateczne.

ZASADY UCZESTNICTWA:
do dnia 06.05.2022r. do godziny 15.00 należy przesłać na adres organizatora (pocztą tradycyjną lub email: instruktorzydkk@kotlin.com ) DEMO piosenki konkursowej w języku polskim, nagranie VIDEO na
płycie CD, DVD lub link przez e-mail do pobrania (np. WeTransfer.com, sendgb.com) lub obejrzenia w sieci
wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (nagranie można zrealizować za pomocą telefonu
komórkowego). Liczy się data dostarczenia do DKK (nie data stempla pocztowego),
b) każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie otrzymania przez organizatora zgłoszenia poprzez SMS w ciągu 48
godzin od otrzymania zgłoszenia na numer widniejący w karcie zgłoszenia,
7.
a)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

w Festiwalu będą uczestniczyć osoby, które zostaną zakwalifikowane przez komisję eliminacyjną oraz
zaproszone przez organizatora,
wyniki przesłuchań będą opublikowane do dnia 11.05.2022r. na stronie facebook.com/dkkotlin. Dodatkowo
osoby, które zakwalifikują się do Festiwalu otrzymają wiadomość e-mail na adres podany w karcie
zgłoszeniowej,
uczestnicy wykonują w konkursie jedną piosenkę. Utwory muszą być w języku polskim (polski autor tekstu
oraz polski kompozytor). Nie dopuszcza się wykonywania piosenek pochodzących z zagranicznych bajek z
polskim tekstem,
wykonawcy prezentują piosenki przy półplaybackach (w formacie .mp3) przesłanych na adres e-mail
podany przez organizatora po zakończeniu kwalifikacji lub przy żywym akompaniamencie (maksymalnie 1
osoba akompaniująca),
wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na festiwal na własny koszt,
w Koncercie Galowym wystąpią wykonawcy wytypowani przez jury,
Koncert Galowy będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Domu Kultury w Kotlinie
(youtube.com/domkulturywkotlinie)

Uwaga! W konkursie należy obowiązkowo wykonać piosenkę, którą uczestnik przesłał w formie nagrania do eliminacji.

8. PROGRAM:
21 maja 2022: (dokładne godziny z podziałem na grupy zostaną podane po procesie kwalifikacyjnym)
9.00 – 17.00
przesłuchania konkursowe.
22 maja 2022:
17.00 – 18.30 Koncert Galowy
9. NAGRODY:
a) nagroda specjalna GRAND PRIX
b) zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc otrzymają pamiątkowe medale oraz upominki zakupione przez
organizatora
c) jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów
Każdy uczestnik festiwalu oraz opiekun/instruktor otrzyma dyplom uczestnictwa.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Każdy uczestnik przesłuchań konkursowych powinien być w miejscu imprezy najpóźniej pół godziny
przed planowanym rozpoczęciem przesłuchań w danej kategorii wiekowej i zgłosić się do biura
organizacyjnego festiwalu,
b) Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
c) Organizator nie odpowiada za jakość podkładów dostarczonych przez uczestnika,
d) Uczestnik oraz jego opiekun wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez DKK zgodnie z
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zrzekając
się wynagrodzenia z tego tytułu,
e) Materiały zarejestrowane przez organizatora podczas trwania festiwalu pozostają w dyspozycji
Organizatora Festiwalu. Pod pojęciem dysponowania strony rozumieją możliwość wykorzystania
przez organizatora nagrań audio i video z koncertu do promocji zarówno działalności Domu Kultury
w Kotlinie jak i festiwalu, o którym mowa wyżej. Za przedstawione wyżej wykorzystanie uczestnikowi
nie przysługuje wynagrodzenie,
f) Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się po zakończeniu wydarzenia do Organizatora w celu żądania
usunięcia materiału wideo z jego wizerunkiem. Żądanie takie można zgłosić bezpośrednio
Organizatorowi lub wysyłając e-mail na adres: instruktorzydkk@kotlin.com. Realizacja żądania
uczestnika będzie dokonana niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technicznych spełnienia
żądania.

11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
a. Administratorem danych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem jest Dom Kultury w Kotlinie, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin, tel. 786 873 076, e-mail: dyrektordkk@kotlin.com
b. W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: daneosobowe@infonetsc.com
c. Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w celu wzięcia udziału w
organizowanym wydarzeniu na podstawie umowy, poprzez zaakceptowanie regulaminu (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonywania zadań w interesie
publicznym, w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, poprzez organizację i dokumentację wydarzeń kulturalnych.
d. Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, które realizują dla nas
usługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne oraz portalom społecznościowym (m.in. Facebook oraz
Youtube), a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
e. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powyższego celu.
f. Przysługują Tobie następujące prawa:





Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących danych osobowych opartego na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w wydarzeniu.
h. Dom Kultury w Kotlinie nie przekazuje danych poza teren UE z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook oraz Youtube. Facebook Inc. oraz firma Google Inc., która jest
właścicielem portalu YouTube, przy transferze danych osobowych poza UE stosują tzw. standardowe
klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat polityki prywatności
serwisu społecznościowego Facebook można znaleźć pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Na temat polityki prywatności firmy Google, pod
adresem: https://edu.google.com/why-google/privacy-security/.
i. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje:

DOM KULTURY W KOTLINIE
tel.786 873 076, 888 258 385
e-mail: instruktorzydkk@kotlin.com

