„WSZYSTKIE NASZE DZIECI”
I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
II. DATA i MIEJSCE KONKURSU:
31.05.2021
Dom Kultury „Śnieżka”
ul. E. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
III. CELE KONKURSU:


wzmocnienie poczucia przynależności do grupy,



rozwijanie osobistych zainteresowań oraz indywidualnych zdolności,



pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży,



promowanie twórczych działań.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnicy zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, plastycznych odbywających się w DK „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
GRUPY WIEKOWE:


szkoła podstawowa - klasy 0 - III



szkoła podstawowa - klasy IV - VI



szkoła podstawowa - klasy VII - VIII



szkoła ponadpodstawowa

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W związku z sytuacją pandemii konkurs będzie miał formę konkursu nagrań
(w przypadku grup tanecznych, wokalnych i teatralnych). Nagranie prezentacji kon-

kursowej musi spełniać następujące wymogi:


rejestracja audio-wideo w poziomie w dowolnej scenerii,



gotowe nagranie udostępniamy np. przez platformę WeTransfer, drobox,



udostępniony plik w nazwie powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika
konkursu oraz kategorię wiekową.

2. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych online oraz te, które zapisane były na zajęcia w sezonie 2020/2021.
3. Uczestnicy przygotowują:
GRUPY TEATRALNE: „MINI MINI FANTAZJA", „MINI FANTAZJA”,
„FANTAZJA”, „FERMENT”, „SAFO”


działanie teatralne - można przedstawić historię, zdarzenie, bajkę , legendę
(czas trwania min. 1 minuta - max. 3 minuty)

lub


wiersz / fragment prozy

GRUPY TANECZNE: „KIDS FORCE”, „MINI FORCE”, „FORCE”,
„ISKIERKI”, „PANTERA”


etiudę taneczną solo lub w duecie (czas trwania : min. 1 minuta - max. 3 minuty).

GRUPY WOKALNE


jedną piosenkę (czas trwania: max. 3 minuty).

ZAJĘCIA PLASTYCZNE


jedną pracę w dowolnej technice i formacie.

VI. KRYTERIA OCENY (W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII):


dobór repertuaru,



umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,



dykcja,



wrażliwość,



aranżacja,



pomysłowość,



wykorzystana technika,



ogólny wyraz artystyczny.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wraz z linkiem do nagrań należy przesyłać na adres: konkursy@mokdebica.pl, prace plastyczne prosimy dostarczyć do DK „Śnieżka”. Na prace i zgłoszenia czekamy do 27.05.2021 r.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszystkie prezentacje i prace plastyczne powinny być związane z hasłem konkursu!
Każdy uczestnik przygotowuje się samodzielnie.
WSZYSCY OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE DYPLOMY I UPOMINKI!
NAJCIEKAWSZE PRACE I PREZENTACJE ZOSTANĄ NAGRODZONE!
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

„WSZYSTKIE NASZE DZIECI”
Dębica 2021
KARTA ZGŁOSZENIA

KATEGORIA …………………….…………………………………….…………..…..
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA GRUPY ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ADRES (z kodem poczt.)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
KLASA …………..………………………………………………………………….….
MIEJSCE NAUKI UCZESTNIKA ………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………….…
REPERTUAR/ TYTUŁ PRACY …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.……………………………...

.....….…….……..………...….

Podpis uczestnika

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE KART ZGŁOSZEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE
KONKURSU „WSZYSTKIE NASZE DZIECI”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DĘBICY
W związku z udziałem w Konkursie „Wszystkie Nasze Dzieci”, spełniając wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury
w Dębicy z siedzibą: ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 93 60, e-mail: mok@mokdebica.pl, zwany Organizatorem.
2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@mokdebica.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,
w tym do opublikowania danych osobowych zwycięzców na stronie internetowej Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. F Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 dla przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
5. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię
i nazwisko (ew. nr telefonu, uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia
konkursu.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług
świadczonych na jego rzecz.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………………..
miejscowość i data

……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………
(imię i nazwisko) poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej instytucji na portalach społecznościowych, na stronie internetowej, tablicach informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81- ochrona wizerunku- ustawa z dn. 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1231.).
…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

2. Wyrażam / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych i danych osobowych mojego dziecka zawartych w „Karcie zgłoszenia” przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie „WSZYSTKIE NASZE DZIECI”.
…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie
„WSZYSTKIE NASZE DZIECI” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury
w Dębicy oraz z Klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu.
…………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

*niewłaściwe skreślić

………………………..
miejscowość i data

……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie
mojego wizerunku upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania
działalności kulturalnej instytucji na portalach społecznościowych, na stronie internetowej, tablicach informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81- ochrona wizerunku- ustawa z dn. 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231.).
……………………………………….
podpis uczestnika

2. Wyrażam / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, dla potrzeb
uczestnictwa w Konkursie „WSZYSTKIE NASZE DZIECI”.
……………………………………….
podpis uczestnika

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie
„WSZYSTKIE NASZE DZIECI” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury
w Dębicy oraz z Klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu.
……………………………………….
podpis uczestnika

*niewłaściwe skreślić

