FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA
REGULAMIN
4 czerwca 2022 r. (sobota) godz. 1600
Festiwal Piosenki Przedszkolaka jest prezentacją umiejętności wokalnych dzieci.
Festiwal ma formę konkursu. Jest okazją do spotkania najmłodszych solistów
i ich nauczycieli. Służy konfrontacji i wymianie doświadczeń, a przede wszystkim
rozśpiewaniu dzieci i promowaniu piosenki dziecięcej.
Zasady uczestnictwa:
1. Udział biorą dzieci w wieku od 3 – 7 lat zgłoszone ze wszystkich przedszkoli
miasta i powiatu puławskiego:
-

nie więcej niż dwie prezentacje z placówki,
jeden utwór (nie dłuższy niż trzy minuty),
dozwolone są prezentacje zbiorowe – max. 3 dzieci.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu jest zgłoszenie przez Przedszkole
dzieci: „Kartę zgłoszenia” należy dostarczyć do MDK-Puławy,
ul. Sieroszewskiego 4 do dnia 24.05.2022 r.
 Do „karty zgłoszenia” należy załączyć podpisane przez rodzica/opiekuna
załączone klauzule zgody: na przetwarzanie danych osobowych oraz na
rozpowszechnianie wizerunku dziecka.
3. Dzieci przygotowują się i występują z własnym akompaniamentem,
lub przygotowanym nagraniem muzyki na płycie, którą należy dostarczyć
w dniu festiwalu do punktu informacyjnego.
4. Festiwal Piosenki Przedszkolaka odbędzie się dnia 04.06.2021 r. o godz. 16:00
z okazji „Dnia Dziecka” w ogrodzie willowym przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Puławach.
5. Festiwal ma formę konkursu. Jury wybierze 3 równorzędne pierwsze miejsca.
6. Po każdej prezentacji wręczane będą podziękowania i dyplomy za udział
w Festiwalu.
7. Na rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu Przedszkolaka zostanie odśpiewany
przez dzieci „Hymn Festiwalu Przedszkolaka”. Od 15 maja 2022 r. hymn
będzie dostępny na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
http://mdk.pulawy.pl/

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA
KARTA ZGŁOSZENIA
4 czerwca 2022 r. (sobota) godz. 1600

1. Imię, nazwisko i wiek solisty ..................................................................................................
2. Adres i telefon placówki zgłaszającej .....................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nr tel. ...............................................................
....................................................................................................................................................
4. Wymagania techniczne /akompaniament własny czy MDK/ ................................................
....................................................................................................................................................
5. Utwór przygotowany do przeglądu /tytuł, autor, kompozytor/ .............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Czas trwania utworu ……………..........................................................................................
7. Krótka charakterystyka solisty ……………............................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. Uwagi do organizatorów ……………...................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Podpis osoby delegującej:
Puławy, dn. .......................................

........................................................

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
………………..…………………………………
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w imprezie artystycznej tj. Festiwal Piosenki
Przedszkolaka, organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zgodnie z
Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda
jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

…..……..…………………………………...
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………..…………………….,
w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie jego wizerunku
zarejestrowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach podczas wydarzeń
kulturalnych w zakresie niezbędnym do upublicznienia, na stronie internetowej, portalach
społecznościowych, audycjach telewizyjnych, w audycjach radiowych, w wydawnictwach
i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, w kronice Młodzieżowego Domu
Kultury lub kronice okolicznościowej, w gablotach i na tablicach ściennych, zgodnie
z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art.
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.
2019 poz. 1231).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

…..……..…………………………………...
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
(ul. Wacława Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel. 81 886-49-65)

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności
usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej
przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

5.

Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).

6.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:



cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).




Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej
przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia
zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

