REGULAMIN KONKURSU XXXII ŚPISKIE ZWYKI 2022 /Online/

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z s. w Niedzicy
WSPÓŁORGANIZATOR:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
„Śpiskie Zwyki” to dwudniowy konkurs, który w 2022r. odbędzie się w formule online. Program składa się z
konkursu: gawędziarzy, solistów - skrzypków, solistów – śpiewaków, mistrz-uczeń w śpiewie, mistrz - uczeń w
grze na skrzypcach, grup śpiewaczych oraz prezentacji zwyczajów i obrzędów kultywowanych na Spiszu
przez zespoły regionalne.
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na
instrumentach ludowych. Organizatorem tegorocznej imprezy regionalnej jest Gminny Ośrodek Kultury w
Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.

KONKURSY:
gawędziarzy
⚫
solistów – skrzypków
⚫
solistów – śpiewaków
⚫
grup śpiewaczych
⚫
mistrz-uczeń – śpiew
⚫
mistrz- uczeń - gra na skrzypcach
KATEGORIE WIEKOWE:
⚫
dzieci od 7 do 13 lat, (w tej kategorii proszę podać datę urodzenia dziecka)
⚫
młodzież w wieku od 14 – 17 lat,
⚫
dorośli od 18 lat
2. Czas prezentacji we wszystkich konkursach nie powinien przekraczać 5 minut.
3. Uczestnicy prezentują wyłącznie utwory spiskie.
4. Instrumentalista może wziąć udział w konkursie po minimum trzyletnim okresie nauki.
5. Każda instytucja (szkoła, zespół regionalny) może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii
wiekowej. Do konkursu grup śpiewaczych można zgłosić tylko jedną grupę z danej instytucji w każdej
kategorii wiekowej. W kategoriach: mistrz-uczeń w śpiewie, mistrz - uczeń w grze na skrzypcach, mistrz
może wystąpić maksymalnie z dwoma uczniami.
⚫

6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie nagrania, wraz z kartą zgłoszeniową
oraz klauzulą dotyczącą praw autorskich na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica
Tel. 18 26 29 484, 603 089 332,
e-mail: gok@lapszenizne.pl lub spiskiezwyki2021@interia.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2022r.
7. Uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii konkursowej (dotyczy to również kategorii mistrzuczeń).
8. Uczestnicy w/w konkursów wykonują nagrania swoich występów we własnym zakresie.

9. Laureaci konkursu z ubiegłego roku nie mogą wystąpić w bieżącym roku w tej samej kategorii
konkursowej, dopuszcza się udział tych osób w innej kategorii.
10. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
11. Pośród laureatów komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, które odbędą się w miesiącu sierpień
2022r. w Bukowinie Tatrzańskiej. Do w/w konkursu nie będą kwalifikowane dzieci poniżej 10 roku życia.
KONKURS TRADYCYJNYCH ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW KULTYWOWANYCH NA SPISZU PREZENTOWANYCH
PRZEZ ZESPOŁY REGIONALNE.
Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:
⚫
dzieci od 7 do 13 lat,
⚫
młodzież w wieku od 14 – 17 lat,
⚫
dorośli od 18 lat
1. W prezentacji zwyczaju, obrzędu może występować taniec i muzyka.
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
3. Prezentacja odbywa się w formie konkursu. Zespoły uhonorowane zostaną nagrodami finansowymi.
Wysokość nagrody uzależniona będzie od autentyczności zwyczaju i poziomu artystycznego.
4. Podczas konkursu głównym kryterium oceny będzie obecność zwyczaju lub obrzędu w prezentacji
poszczególnych zespołów. Tańce mogą stanowić ¼ czasu prezentowanego zwyczaju.
5. Zespoły prezentujące same tańce będą oceniane w odrębnej kategorii, czas prezentacji nie może
przekroczyć 10 minut.
6. Zespół może wystąpić tylko w jednej kategorii konkursowej.
7. Wystąpienie przy akompaniamencie akordeonu (także skład kapel łączony – instrumenty smyczkowe +
akordeon) nie będą podlegały ocenie konkursowej.
8. Warunkiem udziału w konkursie
jest przesłanie lub dostarczenie nagrania występu, karty
zgłoszeniowej, wraz z klauzulą dotyczącą praw autorskich na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica
tel. 18 26 29 484, 603 089 332,
e-mail: gok@lapszenizne.pl lub spiskiezwyki2021@interia.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2022r.
9. Organizator zapewnia możliwość nagrania występu dla wszystkich zespołów w Gminnym Ośrodku
Kultury, w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora i na jego koszt.
Chęć nagrania występu w Gminnym Ośrodku Kultury kierownicy zgłaszają pod numerem telefonu
182629484 lub 603089332 najpóźniej do 10 stycznia 2022r.
Terminy nagrań ustalane zostaną w późniejszym terminie.
Istnieje możliwość samodzielnego nagrania występu, za ewentualne problemy techniczne i jakość
nagrań wykonanych we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pokrywa
kosztów nagrania.
10. Zespół / instytucja delegująca zespół, typuje osobę do odebrania nagrody finansowej, która zgodnie z
protokołem zostanie wypłacona na numer bankowy wskazany w oświadczeniu.
11. Podczas konkursu jeden z zespołów zostanie wytypowany na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów
i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY w Łużnej.
12. Pośród laureatów komisja wytypuje jeden zespół dziecięcy na KARPACKI FESTIWAL DZIECIĘCYCH
ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W RABCE ZDROJU.

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD I PRZEBIEGU PRZEGLĄDU W FORMULE ON-LINE
1. Uczestnicy zobowiązani są nagrać materiał filmowy urządzeniami nagrywającymi np. kamera lub telefon
ze stałego ujęcia, zamocowanymi do statywu lub w inny stabilny sposób.
2. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów nagrywania
obrazu i dźwięku, w orientacji poziomej, rozdzielczość minimalna HD 720p (1280x720).
3. Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia Konkursu, nie sklejane z
fragmentów, ukazujące wszystkich wykonawców. Film wraz z kartą zgłoszenia (skan) należy przesłać
internetowo jako plik formatu MP4 lub AVI za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (typu
wetransfer.com) na adresy: gok@lapszenizne.pl. lub spiskiezwyki2021@interia.pl
Materiały na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive można także dostarczyć osobiście lub
tradycyjną pocztą do siedziby organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z
siedzibą w Niedzicy, ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica
4. Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń wraz materiałem filmowym upływa z dniem 30 stycznia
2022. Nadesłane przez uczestników przeglądu nagrania - do czasu oceny i ogłoszenia wyników, będą
widoczne jedynie dla komisji konkursowej i organizatorów.
6. Regulamin, karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: www.goklapszenizne.pl
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na GOK w Łapszach Niżnych oraz na Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu razem i z osobna swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas XXXII ŚPISKICH ZWYKÓW, w celu wykorzystania ich przez GOK w Łapszach
Niżnych oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia
do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy;
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy XXXII SPISKICH ZWYKÓW udzielają współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z
udziałem w wydarzeniu.
3. Uczestnicy podają swoje dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej GOK w Łapszach Niżnych i
MCK SOKÓŁ, w tym w celu umieszczanie ich na stronie internetowej GOK i MCK SOKÓŁ oraz na stronie
wydarzenia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez GOK w Łapszach Niżnych z s. w Niedzicy
i MCK SOKÓŁ podmiotom współpracującym przy organizacji Przeglądu, których lista znajduje się w biurze
organizatora.
5. Informuje się uczestników SPISKICH ZWYKÓW, że GOK Niedzica udostępni MCK SOKÓŁ jako
współorganizatorowi Konkursu wszelkie dane do przelewu nagród finansowych wskazane w oświadczeniu.

INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z s. w
Niedzicy, ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica, gok@lapszenizne.pl i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można skontaktować się za pomocą: magdalena.waligora@cbi24.pl, tel. 535655000. Dane
osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w szczególności w celu naboru uczestników i realizacji
Konkursu, jego promocji oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO.
2. Obowiązki Administratora:
a) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie osobie, której dane
dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzenie z nią wszelkiej
komunikacji na mocy art. 15–22 i 34 RODO w sprawie przetwarzania;
b) zgłaszanie stwierdzonego naruszenia ochrony danych osobowy właściwemu organowi nadzorczemu na
podstawie art. 33 RODO;
c) prowadzenie uprzednich konsultacji z organem nadzorczym na podstawie art. 36 RODO.
3. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach wynikających z
RODO):
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17
RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO
– tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w
art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez
nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa lub w przypadku udzielonej zgody, do
momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim
służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzy realizację usług związanych z
realizowanym Konkursem lub którym udostępni dane w celu realizacji Konkursu.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału w organizowanym Konkursie.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Konkursu w
przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji
Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur
bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

