
Regulamin

XX MINI  PLAYBACK SHOW

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,

Termin: zgłoszenia nagrań do 8 marca 2021 r., przesłuchanie nagrań od 11 marca 2021 r., ogłoszenie

wyników 17 marca 2021 r.

Cel konkursu:

• rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży,

• zachęcanie do czynnego udziału w imprezach muzycznych,

• integracja środowisk dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie muzyki.

Uczestnicy:

• w konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, 

• zgłoszenia (karta zgłoszenia,  formularz zgody na przetwarzanie wizerunku przyjmowane, oraz
nagranie występu) należy przesłać  do 08.03.2021 r., na adres: mps@mckis.jaw.pl

tel. kontaktowy : 32 32 617 75 38 

Zgłoszenie udziału on-line: 
 
• każdy  z  uczestników  (solista,  zespół)   prezentuje  jedną  wybraną  przez  siebie  piosenkę,
wykonawca imituje śpiew na bazie pełnego playbacku, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5
minut,

• nagranie  video  powinno  być  wykonane  tel.  komórkowym  lub  kamerą   i  przesłane
 w formacie mp4, avi, full HD,

https://www.google.com/search?q=dom+kultury+im.+zdzis%C5%82awa+krudzielskiego+w+szczakowej&oq=dom+kultury+im.Z.krudzielskiego&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.12815j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:mps@mckis.jaw.pl


• nagranie  powinno  być  zrealizowane  w  sposób  statyczny,  w  układzie  panoramicznym
(poziomym), bez montażu,

• występ nie może zawierać niestosownych treści,

• w  przypadku  niewystarczającej  jakości  nagranego  filmu  lub  podejrzenia  o  manipulację
wykonania  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  takiego  zgłoszenia
 i poinformowania o tym kierownika zespołu lub opiekuna uczestnika,

• plik  z  nagraniem  należy  przesłać  wraz  z  kartą  zgłoszeniową  oraz  zgodą  Rodzica/Opiekuna
prawnego  na  adres  mps@mckis.jaw.pl w  terminie  do  8  marca  2021  r.,
(ze względu na wielkość pliku można w tym celu wykorzystać serwis wetransfer.com lub udostępnienie
na dysku Google). Nagranie występu można również dostarczyć do Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej
3, na płycie lub innym nośniku, Organizator nie zwraca dostarczonych materiałów,

• w  przypadku  małej  ilości  zgłoszeń  w  danej  kategorii,  Organizator  może  połączyć  zbliżone
wiekowo kategorie.

Założenia  regulaminowe:

• placówki w drodze eliminacji przedszkolnych i szkolnych typują maksymalnie trzy prezentacje  
w danej kategorii  wiekowej,

• każdy  wykonawca  lub  zespół  prezentuje  jedną  wybraną  przez  siebie  piosenkę,  wykonawca
imituje śpiew na bazie pełnego playbacku (własna płyta lub pendrive),

• jury  powołane  przez  Organizatora  w  swojej  ocenie  kierować  się  będzie  następującymi
kryteriami:

-  dobór repertuaru,

- poprawna imitacja śpiewu,

- oddanie charakteru wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym,

- ogólny wyraz artystyczny, charakteryzacja wykonawcy, oryginalność.

Kategorie wiekowe:

• dzieci przedszkolne,                  

• dzieci z  klas I – III  szkoły podstawowe,

• dzieci i młodzież z klas IV – VIII szkoły podstawowe.

mailto:mps@mckis.jaw.pl


Nagrody:

Organizator  przewiduje  dla  laureatów  nagrody  rzeczowe  w  każdej  kategorii  wiekowej  dla
I,  II,  III  miejsca  oraz  dla  wyróżnionych  ufundowane  przez  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu
 w Jaworznie.

Uwaga:   Ostateczna  interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

  Ochrona Danych Osobowych

1. Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 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:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS)

b) MCKiS  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  
adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora
z dopiskiem „IOD”;

c) dane  osobowe zbierane  poprzez  formularz  zgłoszeniowy   będą  przetwarzane
 w  celu  prawidłowej  organizacji  konkursu  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie
MCKiS  i  realizacji  umowy  na  podstawie  art.  6.  Ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia  2016/679,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,  dane  w  zakresie  wizerunku  będą  przetwarzane  w  oparciu  o  art.  6  ust.  1  
lit. a  Rozporządzenia 2016/679, czyli na podstawie zgody;

d) dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów  
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz  
podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi
Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych,  zgodnie  z  art.  28  
Rozporządzenia 2016/679;

e) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający  z  obowiązujących  
przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:

 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane;
 obowiązkowego  dokumentowania  dla  organów  skarbowych  (w  przypadku  
odbioru nagrody o wartości wymagającej dokumentacji skarbowej);
 10  lat po zakończeniu roku, w którym dokonano uwiecznienia wizerunku

a) posiada Pani/Pan:



 prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących,  zgodnie
 z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
 prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  16
Rozporządzenia 2016/679;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków,  
o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
 prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność  
z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.  Cofnięcie  zgody  będzie  równoważne  z  brak  możliwości  dalszego
przetwarzania wizerunku;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  dane  przetwarzane  są  w  sposób
niezgodny z obowiązującym prawem;

a) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  17  Rozporządzenia
2016/679;
 prawo do  przenoszenia  danych osobowych,  zgodnie  z  art.  20  Rozporządzenia
2016/679;
 prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  21
Rozporządzenia 2016/679,

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust.  1  lit.  a  oraz b  Rozporządzenia 2016/679,  a  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany.

a) podanie  danych  jest  wymogiem  umownym,  konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak
możliwości zawarcia umowy i wzięcia udziału w konkursie, udzielenie zgody jest dobrowolne;

b) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępna na stronie www.mckis.jaw.pl

http://www.mckis.jaw.pl/


OŚWIADCZENIE

Niniejszym

□ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8, w celu

promocji i utrwalania pozytywnego wizerunku MCKiS, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji

na stronie internetowej, w lokalnej  prasie oraz realizacji  innych działań kulturalnych, sportowych czy

edukacyjnych.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć i filmów z udziałem Uczestnika na stronie

internetowej,  profilach  internetowych  zarządzanych  przez  MCKiS  oraz  w  mediach

 w celu informacji i promocji Konkursu.

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

……………………………………………………………………………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)


