
REGULAMIN  

FESTIWALU WALENTYNKOWEGO 

PT. „Do zakochania jeden krok” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Festiwalu Walentynkowego „Do zakochania jeden krok”jest Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie. Pod patronatem Wójta Gminy 

Regimin.   

2.Rozstrzygnięcie Festiwalu realizowane będzie za pośrednictwem mediów 

społecznościowych typu Facebook Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w 

Regiminie.  

3. Festiwal Walentynkowy ma formułę konkursu online. Festiwal adresowany jest do 

solistów – dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Regimin. 

4.Uczestnicy Festiwalu zostaną odpowiednio przydzieleni do kategorii wiekowych: 

1) dzieci z przedszkoli, 

2) uczniowie klas I – III, 

3) uczniowie klas IV – VI, 

4) uczniowie klas VII – VIII. 

 

II. CELE FESTIWALU 

Celem Festiwalu jest pobudzanie zainteresowania śpiewem wśród dzieci i młodzieży, 

stworzenie okazji do skonfrontowania i zaprezentowania umiejętności wokalnych dzieci i 

młodzieży  uzdolnionych muzycznie z Gminy Regimin. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu 

Gminy Regimin. 

2. Uczestnicy (rodzice bądź opiekunowie w imieniu uczestnika) Festiwalu zobowiązani są do 

nagrania dobrej jakości filmu/nagrania video z wykonaniem jednej, dowolnie wybranej 

piosenki o tematyce miłosnej. 

3. Regulamin, karta zgłoszenia wraz ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym 

wizerunku oraz klauzula informacyjna RODO są do pobrania na stronie 

www.regimin.naszabiblioteka.com w artykule pod nazwą REGULAMIN FESTIWALU 

WALENTYNKOWEGO PT. „Do zakochania jeden krok” 

4. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo”, podkład muzyczny. Uczestnicy 

mogą również śpiewać „a capella”. Użycie playbacków dyskwalifikuje udział w Festiwalu. 

Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 1 minuty. Ze względów technicznych 

dłuższe filmy zostaną odrzucone. 

5. Nagranie dobrej jakości filmu/nagrania z wykonaniem jednej polskiej piosenki o 

tematyce miłosnej, wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia, w tym zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku należy dostarczyć na adres email: 

gbpregimin@o2.pl 

w terminie do 10 lutego 2021 r. do godziny 16:00. 

6. Wysyłając zgłoszenie należy dołączyć plik video z nagraniem oraz skan/zdjęcie 

podpisanej karty zgłoszenia wymienionej w pkt. 5. 

8. Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

http://www.regimin.naszabiblioteka.com/


opublikowanie go na portalu społecznościowym Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Regiminie. 

9. Nagrań można dokonać telefonem w pionie.  

10. Konkurs nie dopuszcza występów na nagraniu więcej niż jednej osoby. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE FESTIWALU  

1. Wstępna kwalifikacja nagrań przez organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zakwalifikowane nagrania zostaną opublikowane na Facebooku Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Regiminie w dniu 12 lutego 2021 r. 

3. Rozstrzygnięcie Festiwalu nastąpi poprzez głosowanie na Facebooku Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Regiminie. Termin głosowania: od 12 do 16 lutego  2021 r. do godz. 15.00. 

5. Głosować będzie można za pomocą emotikonek pod danym nagraniem (super, lubię to) 

wyłącznie na FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie..  

6. Głosy mogą oddawać tylko profile osób prywatnych, które zostały założone minimum 

miesiąc przed ogłoszeniem konkursu. 

7. Wykluczamy głosowanie: 

- za pomocą promocji pracy konkursowej/ filmu/ nagrania konkursowego na stronach/grupach 

typu "lajk za lajk"; 

- przy pomocy ogłoszeń w innych grupach Facebookowych (np. sprzedażowych, 

hobbystycznych itp.); 

- przy pomocy zakupu polubień. 

8. W przypadku wykrycia sposobu głosowania niezgodnego z regulaminem głosy niepewne 

(głosy pochodzące z tzw. "fake-kont", tj. profili o egzotycznym imieniu i nazwisku, 

założonych w stosunkowo krótkim czasie po/przed ogłoszeniem konkursu, nie 

posiadających żadnych powiązań z tematem/osobami zainteresowanymi etc.) zostaną 

odliczone. W przypadku wykrycia promocji pracy konkursowej na stronach/grupach typu 

"lajk za lajk" oraz innych grupach Facebookowych uczestnik konkursu zostaje 

zdyskwalifikowany. 

9. Zwycięzcami Festiwalu zostaną uczestnicy nagrań, które otrzymają największą liczbę 

głosów, - odpowiednio w wyszczególnionych kategoriach wiekowych. 

10. W ramach wygranej, nagrodzone zostaną trzy wykonania w każdej kategorii wiekowej –  I, 

II  i III miejsce. 

11. Wyniki Festiwalu zostaną opublikowane do 20 lutego 2021 r. na stronie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Regiminie i na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie. 

12. Nagrody przewidziane dla zwycięzców będą do odbioru w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Regiminie – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (23 681 17 61).  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

2. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udzielają: 

Izabela Skoneczna, tel. 23 681 17 61, e-mail: gbpregimin@o2.pl 

Katarzyna Jaskulska, tel. 23 681 17 56 wew. 48, e-mail: k.jaskulska@regimin.pl 

 

 

 

 

 

 

 


