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Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.

Przegląd odbędzie się 25 października 2020 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej GOK.

3. Celem przeglądu jest prezentacja i ożywienie lokalnego ruchu artystycznego.

4. Przegląd ma charakter otwarty, jednakże przyjmowane będą zgłoszenia:
- w kategorii rękodzieło: zgłoszenia indywidualne
- w kategorii kulinaria: delegacja w dniu imprezy maksymalnie 4 osoby
- w kategorii śpiew: zespół tylko z akompaniamentem bez osób towarzyszących 

5. Powołana przez Organizatora Komisja dokona oceny w następujących kategoriach:
• Rękodzieło- prezentacja prac rękodzielniczych w jednej kategorii wiekowej,
• Kulinaria - prezentacja potraw z jesiennych warzyw w jednej kategorii wiekowej
• Śpiew - prezentacja w dwu kategoriach wiekowych,

I kategoria wiekowa - dzieci, młodzież
II kategoria wiekowa - dorośli

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian np. łączenia kategorii, w przypadku małej 
ilości zgłoszeń (dotyczy prezentacji w kategorii śpiew).

7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny w przypadku 
zgłoszenia się przynajmniej 3 podmiotów w jednej kategorii.

8. O godzinie prezentacji, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Ilość uczestników w kategorii kulinaria i śpiew zostaje ograniczona do 10 zespołów.
O udziale w kategorii śpiew i kulinaria decyduje kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń.

10. Uczestnicy przygotowują w poszczególnych kategoriach:
Rękodzieło - maksymalnie 5 prac wykonanych samodzielnie o dowolnej tematyce 
Kulinaria - prezentacja potraw z jesiennych warzyw: zupa oraz pasztet
Śpiew - 1 utwór o tematyce ludowej i 1 o tematyce biesiadnej, prezentacja do 3 
zwrotek utworu

11. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nagrody rzeczowe dla 
laureatów.



12. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

13. Ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Starym Zamościu, Stary Zamość 5A, 22-417 Stary Zamość, kulturagok@o2.pl 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@staryzamosc.pl,
Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji zadania, ogłoszenia wyników i promocji konkursu.
Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.

14. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Uczestnicząc w imprezie wyrażasz zgodę na publikacje swojego wizerunku na FB GOK 
Stary Zamość, stronie internetowej Gminy Stary Zamość lub innych mediach w celu 
promocji wydarzenia.

16. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2020 r. kulturagok@o2.pl, GOK Stary 
Zamość, Stary Zamość 5A, 22-417 Stary Zamość.

17. Dodatkowe zasady podczas konkursu wprowadzone w związku ze stanem epidemii 
Covid-19.

• każdy uczestnik imprezy ma obowiązek wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia
• każdy uczestnik musi mieć swoją maseczek/przyłbicę i przestrzegać zasad obecnie

panujących: dotyczących zachowania dystansu min. 1,5 m, zasłaniania ust i nosa 
przy kichnięciu, kaszlu, częste mycie rąk lub noszenie rękawiczek ochronnych

18. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.
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