REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Zimowe pejzaże”
I.

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach.

II.

III.

Cele konkursu:


popularyzowanie polskiej poezji dziecięcej



rozwijanie umiejętności recytatorskich



prezentacja umiejętności dzieci
Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
2. Konkurs odbędzie się w formie prezentacji jednego utworu o tematyce zimowej.
3. Organizator sugeruje przeprowadzenie w klasach
3 najlepszych prezentacji.

eliminacji

i wyłonienie

4. Recytacje należy nagrać i przesłać na adres mailowy: gosklin@gmail.com
do dnia 15 lutego 2021 r.
5. Do filmu należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwa szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu,
ponadto skan Klauzuli RODO - podpisany przez rodzica, opiekuna, który jest
jednocześnie zgodą na udział dziecka w konkursie i publikowanie jego wizerunku.
6. Kryteria oceny:
Komisja powołana przez
następujących kryteriów:

Organizatora,

dokona

oceny

prezentacji

wg

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny (tylko uzasadniony gest sceniczny czy element stroju)
7. Najlepsze recytacje opublikowane zostaną na stronie FB Młodzieżowego Domu
Kultury w Puławach:
https://www.facebook.com/Młodzieżowy-Dom-Kultury-w-Puławach-118094796772941

8. Nagrania nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością
Organizatora.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrań w celu
promocji konkursu, placówki (bez roszczeń rodziców do praw autorskich), a także
na stronie internetowej www.mdk.pulawy.pl .
10. Dane osobowe wszystkich uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
11. Laureaci otrzymają dyplomy.
12. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie placówki www.mdk.pulawy.pl
22 lutego 2021 r.
13. W pozostałych kwestiach decyzje należą do Organizatora Konkursu.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, jego
osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i 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. 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, podpis)
KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji
konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, w mediach, jak również w gablotach
i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

…………………………………………...
(data, podpis)
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.

