REGULAMIN PRZEGLĄDU WOKALNEGO
„ROZŚPIEWANA GMINA”
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM, 10.12.2022
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym.
2. Cele imprezy:
a)

prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów wokalnych, reprezentujących szkoły
podstawowe, szkoły średnie i inne organizacje, kluby i koła z terenu gminy Tarnowo Podgórne,

b)

popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego ich doboru,

c)

wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych,
d)

wyszukiwanie talentów i ich promocja.

3. Do udziału w imprezie zgłosić się mogą reprezentanci placówek szkolnych, indywidualnie i zespołowo. Każda
ze szkół może reprezentować maksymalnie 3 wykonawców (soliści lub zespoły).
4. Termin i miejsce imprezy: 10 grudnia 2022 (sobota) godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, ul.
Ogrodowa 14.
5. Ogólne zasady regulaminowe:
a)

uczestnicy indywidualni wykonują jedną piosenkę (mile widziane utwory w języku polskim),

b)

zespoły wykonują jeden lub dwa utwory,

c)

uczestnicy zabezpieczają akompaniament we własnym zakresie. Wskazany akompaniament własny
na żywo; dopuszczalny także podkład audio MP3 dostarczony wraz z zgłoszeniem drogą mailową,
zawierający w nazwie pliku tytuł utworu oraz imię i nazwisko uczestnika, do 1.12.2022r.
i zaakceptowany od strony technicznej przez organizatora,

d)

wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa,

e)

regulamin dopuszcza przyznanie wyróżnień,

f)

uczestnicy przeglądu otrzymają upominki, a dla wyróżnionych zostaną przeprowadzone warsztaty

wokalne z jurorem. Termin warsztatów zostanie ustalony z uczestnikami.
6. Organizator udostępnia do akompaniamentu instrument klawiszowy, nagłośnienie instrumentu np. gitary.
Nie istnieje możliwość odtwarzania podkładów z nośników dostarczonych w dniu imprezy np. pendrive.
7. Zgłoszenie wraz z podkładem należy dostarczyć drogą mailową na adres zgloszenia@goksezam.pl lub
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM, Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.12.2022r. (pon. – pt. w godz. 8:00-15:00). Zgłoszenia nadesłane po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu i przebiegu imprezy po zapoznaniu
się ze zgłoszonymi Kartami Uczestnictwa
9. Informację o nieobecności wykonawcy należy prosimy zgłaszać przez SMS na numer 518295233 w dniu
imprezy do godz. 9.30.
Koordynator przeglądu – Karolina Janikowska 518 295 233 (pon. – pt. w godz. 8-15)

KARTA UCZESTNIKA PRZEGLĄDU WOKALNEGO
„ROZŚPIEWANA GMINA”
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM, 10.12.2022

UWAGA: WYPEŁNIĆ NALEŻY PISMEM DRUKOWANYM

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………………..

2. Wiek uczestnika solisty/dzieci w zespole................................................................................................

3. Liczba dzieci w zespole ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Program występu:
a) tytuł:.........................................................................................................................................................
autor tekstu, muzyki:........................................................................................................................................
czas trwania:....................................................................................................................................................
b) tytuł:.........................................................................................................................................................
autor tekstu, muzyki:.........................................................................................................................................
czas trwania:......................................................................................................................................................

5. Rodzaj akompaniamentu (np. CD, pianino, gitara)...................................................................................

6. Imię i nazwisko akompaniatora................................................................................................................

7. Ilość potrzebnych mikrofonów: …………………………………………………………………………………………………………

8. Instytucja zgłaszająca: ……………………………………………………………………………………
9. Osoba przygotowująca solistę/grupę (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny): ……………………………………….

……….…………………………………………………….……
podpis uczestnika pełnoletniego
lub rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych
osobowych moich/mojego dziecka*……………………………………………………. zawartych w karcie uczestnika Przeglądu wokalnego
„Rozśpiewana Gmina” w celu uczestnictwa w niniejszym przeglądzie, w celach promocyjnych oraz kontaktowych oraz
umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
SEZAM w Tarnowie Podgórnym, na portalu społecznościowym Facebook, na materiałach promocyjnych oraz reklamowych
organizatora.
…………………………………………………………..
(podpis)
*prawidłowe zaznaczyć
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne,
wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku mojego/mojego dziecka*………..……………………………………….. poprzez publikacje zdjęć
oraz nagrań wideo zrobionych podczas uczestnika Przeglądu wokalnego „Rozśpiewana Gmina” i umieszczenie ich w celach
promocyjnych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym, na portalu społecznościowym
Facebook. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo wykonane podczas uczestnictwa w zajęciach nie naruszają dóbr
osobistych mojego dziecka. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach - elektronicznych, papierowych, kadrowania i
kompozycji.
…………………………………………………………..
(podpis)
*prawidłowe zaznaczyć
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury ,,Sezam” w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@goksezam.pl,
2. W Gminnym Ośrodku Kultury ,,Sezam” w Tarnowie Podgórnym jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra CnotaMikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych, kontaktowych oraz konkursowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe,
c)
podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
d) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych,
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem
Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

