Konkurs recytatorski on - line

„Zaczarowane w słowa”
Organizator konkursu
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
78 - 650 Mirosławiec
e-mail: okis.mc@wp.pl
tel. 67 25 95 023
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcanie do recytacji, zabawa z tekstem, rozwijanie
wyobraźni, kreatywności oraz wzbogacanie własnego warsztatu o nowe
doświadczenia.
Regulamin:
1. Konkurs będzie odbywał się zdalnie w czterech kategoriach:
7 - 9 lat
10 - 12 lat
13 – 15 lat
16 +
2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o dowolnej tematyce. Czas na
prezentację to 3 minuty.
3. Podczas recytacji uczestnik może posługiwać się rekwizytem, poruszać po
scenie lub innej wybranej przestrzeni, przygotować kostium.
4. Do 20 grudnia 2020 r., do godz. 16.00 na skrzynkę mailową Ośrodka
Kultury w Mirosławcu okis.mc@wp.pl, należy przysłać wypełnioną i podpisaną
Kartę zgłoszenia (wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ
GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII
WIRUSA SARS-CoV-2 ) oraz nagranie z występem, każdego uczestnika
osobno.
5. Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak:
.mp4, .avi, .wmv.
6. Zebrane nagrania zostaną zaprezentowane jury, które 22 grudnia br., do godz.
16.00 ogłosi wyniki konkursu.
7. W każdej kategorii zastaną nagrodzone pierwsze trzy miejsca – do wygrania
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
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8. Odbiór nagród - przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami
Konkursu, w celu ustalenia formy odbioru nagród: osobiście w siedzibie
Organizatora lub poprzez wysłanie na adres Zwycięzcy.
Dane osobowe
1. Opiekunowie
Uczestników
Konkursu,
zgłaszając
chęć
uczestnictwa
w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników
zawartych w Karcie zgłoszenia. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców
Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów
organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego
przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród.
2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych
osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz
prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 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 (RODO).
5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia
oraz nazwiska na stronie internetowej www.okwm.pl, na profilu facebokowym
Organizatora oraz w zainteresowanych mediach.
6. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają
zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych
Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych
związanych z Konkursem.
7. Organizator ma prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem
filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania,
upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

Zapraszamy do zabawy!
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Karta zgłoszenia:
Imię i nazwisko uczestnika, wiek:

………………………………………………………………………
Tytuł i autor wiersza

………………………………………………………………………
Dane kontaktowe opiekuna oraz uczestnika (adres, nr telefonu, e-mail)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkurs recytatorski
„Zaczarowane w słowa” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana
przeze mnie praca została wykonana osobiście.
Oświadczam, że:
1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na
korzystanie z pracy konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację
w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci komputera oraz
sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu
dowolną techniką oraz udostępnianie w dowolnej formie,
2. w przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika przenoszę w imieniu
Uczestnika na Organizatora prawo własności pracy konkursowej oraz
prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika,
jako nagrodzonej,
Data i miejscowość: ………………………………………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego: ………………………………………………………………
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2
Ośrodek Kultury w Mirosławcu (OK) informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując
wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku
informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2
brała udział w organizowanym przez OK Konkursie.
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78650 Mirosławiec, tel. +48672595023, email: okis.mc@wp.pl
2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych
w OK, Moniką Zygmunt - Jakuć, e-mail: iod.miroslawiec@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną
SARS-CoV-2,
Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
prawo żądania dostępu do danych osobowych,
prawo żądania ich sprostowania,
prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1
z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do OK
z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail OK bądź inspektora
ochrony danych lub listownie na adres instytucji. OK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą
istniały przesłanki RODO lub na OK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów
zwalniający OK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma
pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
8. Każdej osobie, która uzna, że OK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce
pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski
organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość
opublikowania państwa wyników i uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.

Potwierdzam zapoznanie się:
Data i miejscowość: ………………………………………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego: ………………………………………………………………

4

