Konkurs Mikołajkowy: Taniec, piosenka lub wiersz dla Świętego Mikołaja

REGULAMIN
1 Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
ul. 3 maja 16, 06-300 Przasnysz, tel. 29/7523220, www.mdkprzasnysz.pl
2 Konkurs Mikołajkowy organizowany jest dla dzieci z Powiatu i Miasta Przasnysz.
3 Konkurs organizowany jest dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych:
- od 3 do 6 lat;
- od 7 do 10 lat.
Do wybory są trzy kategorie o tematyce świątecznej:
- piosenka dla S+ więtego Mikołaja ( z podkładem muzycznym lub a cappella);
- taniec dla S+ więtego Mikołaja;
- wiersz dla S+ więtego Mikołaja;
(Jedno dziecko może wziąć udział tylko w jednej kategorii)
4

Celem Konkursu jest:

- wspieranie najzdolniejszych dzieci i umoż liwienie prezentacji ich umiejętnoś ci;
-promocja dziecięcej twó rczoś ci.
5

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do MDK dobrej jakoś ci jednego nagrania
audio-video (najlepiej w formacie MP4 lub MOV) , któ re nie moż e przekroczyć 3 minut.

6

Wszystkie nagrania moż na wysyłać przez WhatsApp MDK 517- 856-759 lub na Fanpage
MDK do 3 grudnia 2020 r. włącznie.

7

Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osó b, któ re oceni
wszystkie zgłoszone nagrania, a o wynikach poinformujemy w wiadomoś ci prywatnej oraz
informacja ukaż e się na Fanpage’u MDK. Zwycięskie nagrania zostaną też udostępnione
publicznie na FB oraz innych pro>ilach społecznoś ciowych. Decyzja jury jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
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Jury przy ocenie uczestnikó w w poszczegó lnych przedziałach wiekowych oraz kategoriach
będzie brało pod uwagę:
-dobó r repertuaru (tekstu, muzyki, wiersza) dostosowany do wieku i moż liwoś ci
wykonawczych uczestnikó w,
- umiejętnoś ci wokalne,
- umiejętnoś ci taneczne;

-interpretację,
- dykcję,
- ogó lny wyraz artystyczny.
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Z każ dej kategorii (piosenka, taniec, wiersz) jury wybierze jedną osobę, któ ra otrzyma
wyró ż nienie (czyli aż 6 wyró ż nień ), na któ rych będą czekały fantastyczne nagrody!!!.

10 Organizator konkursu dopuszcza moż liwoś ć przyznania większej iloś ci wyró ż nień .
11 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych, w tym wizerunku dziecka w załączonym do regulaminu załączniku.
12 Zgodę na przetwarzanie danych dziecka prosimy wydrukować , podpisać imieniem i

nazwiskiem ( podpisuje rodzic lub prawny opiekun) i wysłać zdjęcie zgody wraz z nagraniem
prezentacji przez whatsApp lub messengera podany w regulaminie.

POWODZENIA!
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestnikó w Konkursu oraz wizerunkó w utrwalonych podczas Konkursu jest
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu, przy ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, tel.
29752 32 20, email mdkprzasnysz@o2.pl oraz kontakt@mdkprzasnysz.pl
Nadzó r nad przetwarzaniem danych osobowych w domu kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, z któ rym moż na się
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@mdkprzasnysz.pl. Pod tym adresem zgłaszać moż na m.in.
ż ądania realizacji praw, o któ rych mowa niż ej a takż e wszelkie pytania, wątpliwoś ci bądź zastrzeż enia dotyczące
przetwarzania danych. Jeż eli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej moż e skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem domu kultury.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, któ re przetwarzają je na zlecenie domu kultury, w celu i w zakresie
okreś lonym przez dom kultury. Inne kategorie odbiorcó w danych mogą być wskazane poniż ej, oddzielnie dla
poszczegó lnych czynnoś ci przetwarzania.
Osobie, któ rej dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień : prawo ż ądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach okreś lonych w Ogó lnym
rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez
rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.
Osobie, któ rej dane dotyczą przysługuje ró wnież prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (uodo.gov.pl).
I. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, w tym opiekunów .
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureató w oraz opublikowania
listy laureató w na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury, w pro>ilach facebook, w mediach społecznoś ciowych,
w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika
konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestnikó w - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Podanie danych osobowych i wyraż enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.

Zgodę moż na wycofać w każ dym czasie. Nie wpływa to na zgodnoś ć z prawem przetwarzania dokonanego do czasu
wycofania zgody. Wycofanie zgody jest ró w noznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Zgodę moż na wycofać
wysyłając wiadomoś ć na adres poczty elektronicznej domu kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę
konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – ró wnież imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego.
Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Pań stwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 5 lat od rozstrzygnięcia
konkursu, pod warunkiem, ż e nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z przeglądem lub potrzeba udokumentowania zgody na
rozpowszechnianie wizerunku lub na otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłoś ci przeglądach lub
innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłuż ej w celu archiwalnym
w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalnoś ci domu kultury, na podstawie uzasadnionego
prawnie interesu domu kultury.
II. Przetwarzanie wizerunków uczestników Konkursu w celu jego dokumentowania oraz informowania o
działalności domu kultury i promowania jej.
W Konkursu będą wykorzystywane nagrania wideo zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestnikó w
konkursu w celu dokumentowania konkursu, wyłonienia laureató w oraz informowania o działalnoś ci Domu Kultury i
promowania jej.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes domu kultury, któ rym jest potrzeba
dokumentowania prowadzonej działalnoś ci oraz dąż enie do zaspakajania potrzeb mieszkań có w i innych osó b zaró wno
w zamiarze informowania o prowadzonej działalnoś ci jak i zachęcania do udziału w niej.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, któ rą ten
wizerunek przedstawia.
Rozpowszechnianie fotogra>ii i nagrań wideo, któ re – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyraż oną odrębnie zgodę osoby, któ rej wizerunek jest
uwidoczniony na fotogra>ii lub nagraniu, a w przypadku osó b niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Zwracamy uwagę na fakt, ż e nie każ de rozpowszechnianie fotogra>ii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby
wymaga takiej zgody.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, moż na ją wycofać w każ dym czasie ale nie wpływa to na
zgodnoś ć z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody.
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku moż na wycofać wysyłając wiadomoś ć na adres poczty elektronicznej Domu
Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę przeglądu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku
niepełnoletniego uczestnika ró wnież imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, a takż e wskazując fotogra>ie lub
nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, któ rego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, ż e nie
wszystkie fotogra>ie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osó b, któ rych wizerunek
jest na nich uwidoczniony.
Dom Kultury dokłada starań , aby rozpowszechniane fotogra>ie lub nagrania nie przedstawiały ż adnej z
uwidocznionych na nich osó b w sposó b niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje.
Należ y mieć na uwadze, ż e rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w mediach
społecznoś ciowych oznacza moż liwoś ć dostępu do nich na całym ś wiecie, w tym w krajach któ re nie zapewniają
ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej.
Fotogra>ie i nagrania wideo zawierające wizerunki osó b zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem
tych, któ re zostaną zachowane do celó w archiwalnych w interesie publicznym.

