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FINAŁ DOLNOŚLĄSKI
ON- LINE

I.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Strzelecka 2a , 57-400 Nowa Ruda
Tel./fax: 74 872 44 84,
Barbara Antas, 605 366 270
e-mail: mok.kulturalnie@gmail.com

II.

CELE KONKURSU:

- Popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich.
- Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
- Rozwijanie uzdolnień twórczych: recytatorskich, aktorskich, muzycznych.
- Nauka rywalizacji.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową
(w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem, który został wykonany przez laureatów w trakcie eliminacji stopnia
niższego (gminnego, miejskiego, powiatowego) oraz przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wraz z podpisanymi
stosownymi dokumentami (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).
- Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, bez udziału osób trzecich (pozostając w izolacji ze
względu na obecną pandemię). Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej, z odległości
2-3 m - powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów.
- Plik powinien być w jakości HD ( nie wyższej) mieć wielkość maksymalnie 500 MB. Nie powinien być montowany
i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe zgodnie z regulaminem ( 3 MIN.)
Kompletne zgłoszenie zawiera: zarejestrowaną prezentację, kartę zgłoszeniową oraz stosowne zgody
(w postaci skanu lub zdjęcia) – (Załącznik nr 1 do regulaminu) .

Nagrania i karty zgłoszeniowe należy wysłać za pomocą aplikacji Messenger na profil Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie (https://www.facebook.com/MiejskiNowaRuda).

Czekamy na zgłoszenia drogą elektroniczną do 26.11.2020 r.
KOMPLETNE ZGŁOSZENIE należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 26.11.2020,
zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora tylko z udziałem Jury i bez publiczności w terminie:
3 grudnia 2020 roku. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora: www.mok.nowaruda.pl
w terminie 7 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
Nagrody zostaną laureatom wysłane pocztą.

IV.
1)

KATEGORIE KONKURSOWE

konkurs recytatorski

Kategorie wiekowe:
o

Kategoria I:kl. IV – VI (Szkoła Podstawowa)

o

Kategoria II: kl. VII –VIII (Szkoła Podstawowa)

o

Kategoria III: Uczniowie Szkół Średnich

2)

konkurs poezji śpiewanej

Uczestnicy występują w kategoriach:
o Kategoria I:Kl. IV – VI (Szkoła Podstawowa)
o Kategoria II: Kl. VII, VIII (Szkoła Podstawowa)
o Kategoria III: Uczniowie Szkół Średnich

V.
1.

ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik w danej kategorii (zarówno recytacja jak i śpiew) prezentuje jeden utwór
o tematyce religijnej.

2.

Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 3 minut.

3.

W przypadku kategorii poezja śpiewana wymagane jest podanie rodzaju podkładu muzycznego (CD, akompaniament

itd.).
Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika konkursu utworu do podkładu z nagraną linią wokalną.

VI.

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA!
Prosimy o wysłanie dokumentów w terminie, po 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej.
Kandydaci zgłoszeni po terminie nie będą uwzględnieni w Finale Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników eliminacji regionalnych Konkursu Recytatorskiego Poezji
Religijnej:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, 57- 400 Nowa Ruda,
(zwany w dalszej części „Administratorem”).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia eliminacji KRPR, w tym umieszczenia listy uczestników finału na stronie internetowej Organizatora,
wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w
mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu rozliczeniowo - księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w związku realizacją konkursu co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika eliminacji KRPR podane w karcie zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, datę
urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail podany w nadesłanym zgłoszeniu – jeśli jest inny niż podany w karcie zgłoszenia oraz wizerunek i głos
uczestnika zarejestrowany w przesłanym Organizatorowi konkursowym materiale filmowym. Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe
instruktora uczestnika, tj.

imię i nazwisko – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia oraz dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, tj. imię i
nazwisko - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Jurorzy eliminacji regionalnych konkursu, partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz
Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów
(np. w celu rozliczenia
środków publicznych). Odbiorcą może być również organizator eliminacji wyższego szczebla – jeśli dotyczy.
7. Dane osobowe koordynatorów, uczestników finału oraz ich opiekunów będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do
czasu jej wycofania. Przesłany materiał filmowym zostanie usunięty po wyłonieniu laureatów konkursu.
8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz
ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres
Administratora danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww.
wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa.
9. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w etapie regionalnym konkursu recytatorskiego MAŁY OKR
tym samym do realizacji celów o których mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli.
12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu KRPR

Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko recytatora:
……………………………………………………………………………………..
Kategoria wiekowa/ wiek:
……………………………………………………………………………………..
Tytuł i pełne imiona i nazwiska autora recytowanego, śpiewanego utworu:
……………………………………………………………………………………..
Nazwę i adres instytucji reprezentowanej (telefon do kontaktu):
……………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu:

………………………………………………………………………………

*Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska), danych
osobowych dziecka i wizerunku (w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami 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 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z
przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na upublicznienie przez MOK Nowa Ruda danych osobowych
dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz wieku i nazwy szkoły.

…………………………………
miejscowość, data
(Podpisuje Rodzic/ Opiekun prawny)

