Zarządzenie Nr 19/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 28.03.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia CASTINGU DO CHÓRU DZIECIĘCEGO
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506).
zarządzam, co następuje:
§1
ogłaszam Casting do Dziecięcego Chóru Gminy Pszczółki, którego Regulamin stanowi
załącznik do Zarządzenia.
§2
Casting odbędzie się w dniach 08-09.04.2019 r.
§3
Powołuję Jury w składzie:
1. Joanna Pestka – Podinspektor ds. Animacji Kulturalnej,
2. Iwona Gudyka – Inspektor ds Profilaktyki Środowiskowej,
3. Magdalena Kozłowska – wokalistka Kuźni Talentów.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Joannie Pestce – Podinspektorowi ds Animacji
Kulturalnej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 19/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 28.03.2019r.

REGULAMIN CASTINGU DO CHÓRU DZIECIĘCEGO GMINY PSZCZÓŁKI

I.

Organizator castingu
Urząd Gminy w Pszczółkach

II.

Uczestnik castingu
1. Uczestnikiem castingu mogą być dzieci uczęszczające do klas 1 – 6 szkół
podstawowych Gminy Pszczółki. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w castingu
za zgodą i w towarzystwie rodzica lub innego opiekuna prawnego.
2. Warunkiem udziału w castingu jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Każdy uczestnik castingu wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami zobowiązany
jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć pod nim podpis, co oznacza udział w
castingu, akceptację zasad i warunków zawartych w Regulaminie.

III.

IV.

Cele castingu


Wyłonienie grupy dzieci w drodze konkursu do Chóru Dziecięcego,



Promocja polskiej kultury muzycznej,



Propagowanie śpiewu chóralnego,



Pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej dzieci,



Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci,



Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń,



Rozwijanie zainteresowania śpiewem chóralnym wśród dzieci,



Pobudzenie zainteresowania chóralistyką mieszkańców Gminy Pszczółki.
Zasady castingu

1. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór wyłącznie w języku polskim a cappella lub
z podkładem muzycznym nagranym na pendrive lub płycie CD.
2. Uczestnik zaprezentuje fragment przygotowanego utworu. O długości jego trwania
zadecyduje Jury.
3. Zadaniem castingu jest wytypowanie grupy dzieci w drodze konkursu polegającego
na występnie muzycznym przed jury.
4. W skład jury wchodzi pracownik Urzędu Gminy Pszczółki podinspektor ds. animacji
kulturalnej oraz jedna lub dwie osoby spoza Urzędu.

5. Obrady jury są tajne.
6. Jury oceniać będzie:


intonację,



dykcję,



ogólny wyraz artystyczny.

7. Jury zastosuje skalę punktową (1-10 ptk).
8. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach Dziecięcego Chóru Gminy Pszczółki
zadecyduje jury.
9. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom
prawnym przez szkoły.
10. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.
11. W przypadku przejścia do następnego etapu, uczestnik castingu zobowiązany jest
stawić się na spotkanie organizacyjne, którego data i godzina podane będą na stronie
Urzędu Gminy Pszczółki, w celu ustalenia terminu zajęć.
V.

Informacja organizacyjne
1. Casting odbędzie się 08-09.04.2019 r. w Kamienicy Kultury w Pszczółkach przy ul.
Pomorskiej 20.
2. Podstawą uczestnictwa jest wpisanie dziecka na listę uczestników castingu z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Pytania dotyczące organizacji i przebiegu castingu należy kierować do podinspektora
ds. animacji kulturalnej w Kamienicy Kultury.
4. UWAGA!!! Przystępując do castingu każdy uczestnik (w imieniu niepełnoletnich
rodzic lub opiekun prawny) wyraża ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH W ZAKRESIE IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA, DATY
URODZENIA, PESELU WIZERUNKU.
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, peselu wizerunku
dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich działań i promocji Urzędu Gminy w
Pszczółkach, 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.

