V FESTIWAL PAPIESKI im. JANA PAWŁA II
TOTUS TUUS
BANIE 18.05.2021 r.
REGULAMIN KONKURSU

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz twórczość dedykowaną Janowi Pawłowi
II.
1. Organizatorem Konkursu są: Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Baniach, Dom Kultury w
Baniach oraz śp. Ks. Tadeusz Giedrys.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku, zamiłowania do
jego twórczości oraz promocja młodych talentów.
3. W konkursie mogą brać udział soliści: uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i dorośli.
4. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz utwory Jemu dedykowane.
5. Soliści wykonują 1 utwór muzyczny. Solista/ka nie może wykonać piosenki z poprzednich
edycji Festiwalu.
6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie karty zgłoszenia uczestnika z poprzedniego roku oraz nadesłanie
nagrania w formie prywatnego linku z YouTube. Jest to jedyna forma zgłoszenia na festiwal.
7. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Festiwal w dn. 18.05.2021 r. rozpocznie się o godz. 10:00 posiedzeniem komisji jury w składzie:
dr Małgorzata Wieland, dr Małgorzata Kowalik, mgr Jolanta Szczepaniak - Przybylińska
i mgr Katarzyna Tworek. Na stronie internetowej www.dkbanie.pl zostanie wyświetlone krótkie
wspomnienie pamięci śp. ks. Tadeusza Giedrysa. Następnie odbędzie się część konkursowa, która ze
względu na epidemię będzie miała charakter zdalny.
1. W festiwalu biorą udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I- klasy 0 - 4 SP
- Kategoria II - klasy 5 - 8 SP
- Kategoria III - szkoły średnie, studenci i dorośli
( instytucję delegującą może reprezentować maksimum 2 uczestników w danej kategorii )
2. Uczestnicy prezentują 1 utwór do słów Karola Wojtyły i Jana Pawła II, o Janie Pawle II albo
nawiązujący do nauczania Jana Pawła II * Szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie, o
ciekawej
harmonii
i
nowoczesnym charakterze.
Będą
one
oddzielnie
nagradzane.

3. Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo nie ma możliwości zmiany
repertuaru i wymiany przesłanego nagrania.
4. Nagrane pliki ze swoją prezentacją przyjmowane są do dnia 07.05.2021 r. do godz.16:00
5. Do festiwalu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (dostarczenie nagrania wideo
w nieprzekraczalnym terminie 07.05.2021 r. do godz. 16:00)
6. Oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane na konkurs , zgodnie z wytycznymi zawartymi w
kolejnym punkcie.

7. Pliki wideo do oceny mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych
urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego:
– Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli
– Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu
– Format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV
– Pliki wideo można przesyłać elektronicznie, za pomocą linka na adres: p.witek@dkbanie.pl
– Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.
– Plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i pliku
dźwiękowego osobno.
– Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana
podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą automatycznie
dyskwalifikowane.
– Każde nagranie wideo powinno rozpoczynać się wypowiedzianą nazwą zespołu lub imieniem i
nazwiskiem solisty. Nie jest możliwe przesyłanie nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych.
– Nagranie powinno być wykonanie starannie, bez przerw cyfrowych, a czas nagrania wideo nie dłuższym
niż części I, punkcie 6 niniejszego regulaminu.
– Nagrania wideo, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.
8. Laureat Grand Prix nie bierze udziału w następnych edycjach konkursu.

III JURY

1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie Wykonawców w 3 kategoriach
wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
- warunki głosowe
- muzykalność
- interpretacja
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 5 punktów.
3. Oceny członków jury są tajne.
4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
5. Ostateczne werdykty zostaną podane na stronie internetowej Domu Kultury w Baniach www.dkbanie.pl
a zwycięzcy dostaną powiadomieni wiadomością e-mail.
IV. PATRONACI

1. Patronat honorowy:
- Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

- Wojewoda Zachodniopomorski
- Starosta Gryfiński
- Wójt Gminy Banie
2. Patronat medialny:
- Niedziela
- Arka – Telewizja Szczecin
- Radio Plus
V. KOŃCOWE INFORMACJE

- zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów
- szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 11 maja 2021 r. na stronie internetowej
www.dkbanie.pl oraz profilu społecznościowym Facebook Domu Kultury w Baniach
- regulamin będzie dostępny na stronie www.dkbanie.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook
Domu Kultury w Baniach
Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
Nagrodę specjalną Wójta Gminy Banie za najlepsze wykonanie piosenki papieskiej,
Trzy nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej,
Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
Organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody.
Klauzula RODO
Zgodnie z ustawą osobowych z dn. 05.2018r. o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na
udostępnianie wizerunku oraz danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość
zamieszkania) instytucjom tj. telewizja, gazety oraz Dom Kultury w Baniach, współpracującym z V
Festiwalem Papieskim im. Jana Pawła II TOTUS TUUS Banie, 18.05.2021 r.
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Baniach, reprezentowane przez Dyrektora

placówki – Katarzynę Tworek.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paulina Witek, z którą można się skontaktować mailowo pod adresem:
p.witek@dkbanie.pl
3. Oświadczam, że: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez Dom
Kultury w Baniach, zapoznałem się z jego Regulaminem oraz akceptuję jego treść.
4.Wyrażam zgodę na powiadomienie przez Organizatora Konkursu o otrzymaniu nagrody albo
wyróżnienia na stronie internetowej Domu Kultury w Baniach oraz na facebook’u.
5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Dom Kultury w Baniach jako
administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami 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.
6. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres udziału w konkursie, a po ustaniu celu
przetwarzania danych przez okres 12 miesięcy.
7.Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych.
8. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO)

* Treść utworu oparta na konkretnej homilii, przemówieniu.
źródłowy np. "Przemówienie do młodzieży na Westerplatte 12.06.1987r."
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