
VI Festiwal piosenki Chrześcijańskiej "Barka" 2019
dedykowany św. Janowi Pawłowi II

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi umowę uczestnictwa, której stronami jest Organizator oraz Uczestnik
lub jego przedstawiciel  ustawowy. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki  i  zawarcie
umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej
43-600 Jaworzno, ul. Jagiellońska 3
tel. kontaktowy 32 617 75 38

WSPÓŁORGANIZATORZY

• Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

• 22 listopada 2019 r.
• Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej, 43-600 Jaworzno, ul. Jagiellońska 3

CELE FESTIWALU

1. Prezentowanie  i  konfrontowanie  muzycznego  dorobku  dziecięcych  i  młodzieżowych
zespołów oraz solistów.

2. Inspirowanie uczestników festiwalu do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki.
3. Popularyzowanie wartościowych treści w piosenkach religijnych.
4. Stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy różnych placówek.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia wypełnione za pomocą karty zgłoszeń należy dostarczyć do dnia  12 listopada
2019 r. na adres: Dom Kultury w Szczakowej, 43-600 Jaworzna, ul. Jagiellońska 3 lub wysłać
e-mailem na adres: festiwal.barka@o2.pl.

2. Liczba  uczestników  jest  ograniczona,  w  przypadku  dużej  liczby  uczestników
o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W  Festiwalu  mogą  uczestniczyć  amatorskie  dziecięce  i  młodzieżowe  zespoły  wokalne,
wokalno-instrumentalne oraz soliści.

2. Nie obowiązuje wpisowe - konkurs jest bezpłatny.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.
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4. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 15 lat
oraz młodzież od 16 lat wzwyż i dorośli, a także z podziałem na grupy: solistów i zespoły
(przy  czym  do  zespołów  zaliczane  są  również  duety,  a  o  przynależności  do  kategorii
wiekowej zespołu decyduje wiek 80 % całkowitego składu).

5. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii.
6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny w języku polskim o tematyce

religijnej, którego czas nie przekroczy 5 min.
7. Organizatorzy mogą udostępnić uczestnikom keyboard, pianino i profesjonalne nagłośnienie

muzyczne.
8. Występy ocenia profesjonalne Jury, powołane przez organizatora, które przyznaje nagrody

w poszczególnych kategoriach. Decyzje Jury są ostateczne.
9. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody finansowe lub rzeczowe.
10.Osoba  zgłaszająca  jest  zobowiązana  do  zapoznania  Uczestników  i  ich  przedstawicieli

ustawowych z Regulaminem.
11.Osoba  niepełnoletnia,  która  chce  wziąć  udział  w  festiwalu,  powinna  posiadać  pisemną

zgodę prawnych opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  trakcie  trwania  imprezy  będzie  zbierany  materiał  prasowy  wraz  z  wizerunkiem.
Zgodnie z  Ustawą z  dnia 26 stycznia  1984 r.  prawo prasowe Dz.U.  1984 nr  5 poz.  24
w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz.
1000 utrwalanie i  dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez
zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Regulamin i karta zgłoszeń dostępna na stronie www.mckis.jaw.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i  Sportu w Jaworznie
(43-600)  przy  ulicy  Krakowskiej  8,  tel:  32  745  10  30  mail:  info@mckis.jaw.pl.  Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem "IOD".

 2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prawidłowej  organizacji,  zapewnienia
bezpieczeństwa  oraz  wyłonienia  laureatów  konkursu,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a
Rozporządzenia 2016/679, czyli w oparciu o wyrażoną zgodę.

 3. Odbiorcami  danych  osobowych mogą być  organy  lub  podmioty,  działające  w oparciu  o
powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa.  Dane  osobowe  uczestnika  mogą  zostać
powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

 4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące liczone od końca
roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane.
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 5. Uczestnik posiada prawo do:

◦ dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679;

◦ sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;

◦ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art.
18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art.  18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

◦ usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679;

◦ przenoszenia  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  20  Rozporządzenia  2016/679,  o  ile
będzie to technicznie możliwe;

◦ cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie
zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału uczestnika w konkursie;

◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  uzna,  że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem
w zakresie ochrony danych.

 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia 2016/679.

 7. Podanie  danych  osobowych  wskazanych  w  formularzu,  jest  dobrowolne,  jednakże
niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  konkursie.  Dane  osobowe  nie  będą  wykorzystane  do
decyzji,  która  opiera  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu.
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