II KONKURS PIOSENKI
Wesołej lub Smutnej
Sławków 2018
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej.
3. Celem Konkursu jest:
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej
Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego
Promowanie młodych talentów
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży
4. Uczestnicy:
Soliści
5. Kategorie wiekowe:
I kategoria: 7 – 9 lat
II kategoria: 10 – 12 lat
III kategoria: 13 - 15 lat
IV kategoria: 16 – 18 lat
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
6. Rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez
Organizatora
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. W możliwie
najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozstrzygnięciu Konkursu.
8. Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia solistów konkursu dokonują opiekunowie/ instruktorzy
9. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 23.11.2018 r.
Prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podkładem (mp3)
drogą elektroniczną na adres:
konkurs.mokslawkow@interia.pl

Karta zgłoszenia ( załącznik 1) do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Organizatora
związanych z konkursem –zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883) . Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video (płyta, dysk
twardy lub inny nośnik pamięci) podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na
dowolnych portalach internetowych, a także na emisję nagrań w mediach lokalnych.
11. Uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują
PIOSENKĘ O TEMATYCE WESOŁEJ LUB SMUTNEJ dostosowanej do wieku uczestnika.
Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym
(nagranie na płycie CD w formacie AUDIO, pendrive), akompaniament live lub a’ cappella.
Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie (odtwarzacz mp3, CD, podpięcie instrumentu).
Czas występu łącznie nie może przekraczać 4 minut.
12. Uczestnicy będą oceniani według kryteriów oceny:
- Dobór repertuaru
- Czystość intonacyjna
- Znajomość tekstu piosenki
- Ogólny wyraz artystyczny
13. Termin konkursu.
Przesłuchania odbędą się dnia 29.11.2018 r. o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Sławkowie, ul. Młyńska 14. Harmonogram przesłuchań pojawi się na stronie internetowej MOK
dnia 27.11.2018r.
14. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem ewentualne spory rozstrzyga Organizator
Konkursu.

15. Klauzula informacyjna szczegółowa
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 2018.05.24) informujemy, iż:
15.1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1.e-mail: iod@mok.slawkow.pl
2.pisemnie na adres siedziby Administratora.
15.2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania danych osobowych jest proces przeprowadzenia konkursu i wyłonienie
laureatów oraz wręczenie nagród, a także zamieszczenie wyników na stronie internetowej oraz
facebooku. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane
osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
15.3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 2 lat, zależnie od
kategorii archiwalnej danej sprawy.
15.4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1.Dostępu do treści swoich danych osobowych.
2.Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3.Usunięcia swoich danych osobowych.
4.Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
5.Przenoszenia swoich danych osobowych.
6.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
15.5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/
Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
15.6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15.7. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
a.Ustawowym.
b.Umownym.
c.Warunkiem zawarcia umowy.
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
1.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich
danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie
będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/
Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
15.8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź
profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/y.
16. Prawa autorskie i prawa pokrewne
W przypadku gdyby wysłane na potrzeby Konkursu przez Uczestnika utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.),
to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc
udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do
udzielania sublicencji do tego utworu (bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalania
b) zapisania w pamięci komputera
c) wystawiania do publicznego wglądu.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na rejestrowanie
wizerunku. Wykorzystanie tego wizerunku może nastąpić poprzez umieszczenie zdjęć/filmu oraz
imienia i nazwiska oraz miejscowości z której pochodzi laureat na stronie internetowej, tablicy
informacyjnej, w artykułach prasowych itp.

18. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane i fotografowane na potrzeby promocyjne
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie
19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich warunków ww. regulaminu.

załącznik 1

Karta zgłoszenia
KONKURS PIOSENKI SMUTNEJ LUB WESOŁEJ
1. Imię i nazwisko………………………………………........................................................
2. Wiek uczestnika ……………………………………………………………………….…..
3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/ instruktora ………………………………………….…

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Kategoria IV

5. Tytuł piosenki ……………………………………………………………………………

6. Rodzaj akompaniamentu (proszę zaznaczyć właściwy):
- podkład CD
- pendrive
- akompaniament na żywo: ………………………………………………….

7. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)…………………………………...................
..................................................................................................................................................
8. Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna / instruktora ………………………………….....

……………………….. ………………………………
Miejscowość, data, podpis

*Regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora www.mok.slawkow.pl

