Regulamin
Konkurs z okazji Dnia Dziecka
„Bajkowe Piosenki”

1.Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
2.Temat konkursu: piosenka z dowolnej bajki wykonana w języku polskim.
3.Termin konkursu:
Nagrania konkursowe należy nadesłać za pośrednictwem stron typu WeTransfer lub Google Drive
na adres: konkurs@mok.olkusz.pl do 16 maja 2021r.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów do celów promocyjnych.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 10 z powiatu olkuskiego.
5. Forma nagrań: amatorskie nagrania telefonem komórkowym bez użycia mikrofonów
zewnętrznych.
6. Wymagania konkursowe:
- każdy uczestnik może zgłosić jedno nagranie konkursowe,
- załączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem RODO.
7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
Nagrania będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
zgodność z tematem, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności i wykonania.
8. Nagrody: komisja dokona wyboru trzech najlepszych wykonań.
Autorzy wyróżnionych nagrań otrzymają nagrody rzeczowe oraz profesjonalne nagranie występu
na scenie MOK Olkusz.
Dodatkowo:
I miejsce zostanie nagrodzone voucherem na realizację dowolnego nagrania audio-wizualnego
w IvoStudio w Olkuszu. Fundatorem tej nagrody jest IvoStudio.
II miejsce zostanie nagrodzone voucherem na „Wakacyjne warsztaty wokalne” w Ognisku
muzycznym DodiArt w Olkuszu. Fundatorem tej nagrody jest DodiArt.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
9. Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2021 r. na profilu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olkuszu https://www.facebook.com/mokolkusz
10. Publikacja nagrań: zrealizowane nagrania ze sceny MOK Olkusz zostaną opublikowane na
kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz na facebook.com/mokolkusz dnia
1 czerwca 2021 r.

Karta zgłoszenia
Konkurs „Bajkowe Piosenki”

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………….....................

Instytucja/osoba zgłaszająca ……………………………………………………

Nr tel.: ………………………………………………...…………….......................

e-mail: …………………………………………….…........................................

Tytuł utworu: ……………......……………………………………........................

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego nagrań, utrwalonych na
nośnikach foto, audio, video, na facebooku, stronach internetowych www. oraz wydawnictwach
w celach promocyjnych i reklamowych, na czas nieokreślony, zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

Olkusz, dnia ..............................

.................................................
podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji Konkursu
Kolęd i Pastorałek.
Imię i nazwisko

data i podpis

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

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

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji
konkursu oraz w celach informacyjnych
Imię i nazwisko

data i podpis

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

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

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z
siedzibą przy ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest do Państwa
dyspozycji w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Z
Inspektorem Danych Osobowych możecie się Państwo skontaktować mailowo pod adresem
iodo@mok.olkusz.pl
3. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem
w wystawie.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
Celem przetwarzania danych uczestników jest:
• przeprowadzenie Konkursu
• promocja Konkursu
• obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa
autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

