REGULAMIN
PREZENTACJI PIOSENKI RELIGIJNEJ
dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołów Ludowych
z Powiatu Chrzanowskiego

organizowanej w ramach XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
24 maja 2019 roku (piątek)

1. Wykonawcy przygotują dwa utwory o tematyce religijnej.
2. Karty zgłoszeń (w trzech egzemplarzach) wraz z oświadczeniem prosimy nadsyłać do
dnia 17 maja 2019 r. na adres organizatorów (TCK w Trzebini, ul. Kościuszki 74 email: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl lub Sanktuarium Matki Bożej w Płokach,
ul. Główna 2, e-mail: kontakt@sanktuariumploki.pl).

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego
materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. Poprzez podanie danych osobowych
uczestnicy oraz reprezentowana przez nich instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie
imprezy w tym wizerunku na stronie internetowej i facebooku organizatorów oraz prasie,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej
RODO)(Dz.UrzUEL119,s.1).

REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
organizowanego w ramach XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
25 maja 2019 roku (sobota)
1. Konkurs recytatorski przebiegać będzie w trzech grupach wiekowych

 klasy 1 – 3 szkół podstawowych
 klasy 4 – 7 szkół podstawowych
 Klasy 8 i klasy gimnazjalne oraz klasy szkół średnich
Uczestnicy przygotowują do konkursu jeden utwór poetycki o tematyce religijnej
2. Ocenie podlegać będzie:






dobór repertuaru
interpretacja,
wykonanie,
ogólny wyraz artystyczny

3. Karty zgłoszeń (w trzech egzemplarzach) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
prosimy nadsyłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres organizatorów (TCK w Trzebini, ul. Kościuszki
74, e-mail:dzial.programowania@tck.trzebinia.pl lub Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, ul. Główna
2, e-mail: kontakt@sanktuariumploki.pl).

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do
celów edukacyjnych i popularyzatorskich. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy
i reprezentowana przez nich instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie danych na stronie
internetowej i facebooku organizatorów oraz prasie. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)

5.Uwaga ! W przypadku udziału w konkursie osoby poniżej 18 roku życia wymagane jest podpisanie
przez rodzica lub opiekuna prawnego stosownego oświadczenia, które stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dołączyć do
karty zgłoszenia.

REGULAMIN
KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ
organizowanego w ramach XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
25 maja 2019 roku (sobota)

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
 śpiew solowy
w kategoriach wiekowych:
*
klasy 1 – 3 szkół podstawowych
*
klasy 4 – 7 szkół podstawowych
*
Klasy 8, klasy gimnazjalne i licealne
 śpiew zespołowy – zespoły, schole oazowe, schole parafialne, chóry szkolne (bez
kategorii wiekowej)
2. Należy przygotować jeden utwór o tematyce religijnej lub religino - patriotycznej
3. Ocenie podlegać będzie:






dobór repertuaru
interpretacja,
wykonanie,
ogólny wyraz artystyczny

4. Karty zgłoszeń (w trzech egzemplarzach) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
prosimy nadsyłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres organizatorów (TCK w Trzebini, ul.
Kościuszki 74, e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl lub Sanktuarium Matki Bożej w
Płokach, ul. Główna 2, e-mail: kontakt@sanktuariumploki.pl).

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do
celów edukacyjnych i popularyzatorskich. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy
i reprezentowana przez nich instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie danych na stronie
internetowej i facebooku organizatorów oraz prasie. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)
5.Uwaga ! W przypadku udziału w konkursie osoby poniżej 18 roku życia wymagane jest podpisanie
przez rodzica lub opiekuna prawnego stosownego oświadczenia, które stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dołączyć do
karty zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA
XXII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Do konkursu ………………………………………………………………………….
Nazwa ( zespołu, szkoły, parafii ) …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika/ów ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Wiek………………………………………..klasa…………………………………….
Ilość uczestników………………………………………………………………………
Potrzeby techniczne……………………………………………………………………
Tytuł utworu… .............................................................................................................
……………....................................................................................................................
Kryteria oceny
Dobór repertuaru
Interpretacja
Wykonanie
Ogólny wyraz
artystyczny
Suma punktów

Podpis członka komisji:

Ocena

Załącznik do regulaminu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(wypełnia rodzic/prawny opiekun)
………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres placówki uczestnika
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………….................................................………………………………...
imię i nazwisko uczestnika
przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini i Sanktuarium Maryjne w Płokach w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu recytatorskiego i piosenki religijnej w ramach XXII DKCH w Płokach w dniu 25
maja 2019roku zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako
laureata,
bądź
w
przypadku
otrzymania
wyróżnienia
w
konkursie
zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
(dalej
RODO)
(Dz.Urz.
U
E
L 119,
s.1).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych
osobowych
w
zakresie
imienia,
nazwiska
oraz
miejsca
nauki
uczestnika
konkursu
w publikacjach na portalach internetowych zarządzanych przez Organizatorów XXII Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Plokach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.
* Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel.
32 612 14 97 oraz Sanktuarium Maryjne w Płokach. ,tel.32 6137163
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez email grabowskaodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub
danych uczestników.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu piosenki i recytacji w ramach XXII DKCH 2019 w Płokach.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będzie Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini oraz Santuarium
Maryjne w Płokach.
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,- operatorzy pocztowi i kurierzy,- banki w zakresie
realizacji płatności,- podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
Centrum przez przepisy prawa,- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z
konieczności realizacji konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości w nim uczestnictwa.

……………………………….………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

