
Regulamin
  IX Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” - ONLINE  

zgłoszenia przyjmujemy do 9.03.22 na adres mailowy  lipnik@mdk.bielsko.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi 18.03.2022 o godz.16.00  na stronie FB i kanale YT

Organizator: Miejski Dom Kultury w Lipniku, Szkoła Podstawowa nr 13  w  Bielsku-Białej,
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich O. w Bielsku-Białej. 
Czekamy na  indywidualne zgłoszenia (lub zgłoszenia, szkół, placówek i instytucji kultury) 
osób w wieku od 10 do 19 lat

Zasady uczestnictwa ONLINE
• uczestnicy przygotowują prezentację w wybranej przez siebie kategorii, rejestrują w postaci filmiku 
• gotowy filmik wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do

9.03.2022 na adres e-mail: lipnik@mdk.bielsko.pl

Uczestnicy lub instytucje delegujące, pokrywają koszt akredytacji, która wynosi 15 zł od uczestnika. Dane 
do wystawienia faktury muszą być zgodne z danymi osoby lub instytucji dokonującej przelewu. Opłatę za 
udział w festiwalu prosimy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko- Biała 
Bank Pekao S.A. oddział w Bielsku-Białej 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 do dnia 9 marca 2022 
z dopiskiem "Festiwal Słowa" Akredytacja nie obejmuje kategorii "Mistrz pięknego czytania"

 Festiwal będzie obejmował trzy turnieje: 
•  Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”
•  Turniej Recytatorski oraz Wywiedzione ze słowa
•  Konkurs wokalny – Przegląd Piosenki Artystycznej.

Cele festiwalu:  
- Popularyzowanie wartościowych dzieł literatury polskiej 
- Ukazanie piękna języka polskiego 
- Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz kultury muzycznej 
- Zachęcanie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych 
- Pobudzanie aktywności twórczej 

Mistrz Pięknego Czytania:
Uczestnicy prezentują czterominutowy fragment wybranej przez siebie książki. 
Turniej Recytatorski:
Recytatorzy prezentują dwa utwory: wiersz oraz fragment prozy z literatury polskiej lub powszechnej 
publikowanej. Czas wykonywania utworów nie może przekraczać 10 minut.
Wywiedzione ze słowa:
Uczestnicy prezentują dowolny repertuar (np. monolog literacki, fragment prozy, wiersz, collage tekstów). 
Forma przedstawienia jest dowolna (uczestnik może łączyć słowo mówione  z muzyką, dźwiękiem, śpiewem,
ruchem, rekwizytem) Czas występu do 10 min
Przegląd Piosenki Artystycznej:
- w konkursie mogą brać udział  soliści i zespoły, 
- wokaliści wykonują jeden utwór muzyczny do słów uznanych twórców w języku polskim
- wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo lub z półplaybacku.
Komisja Artystyczna będzie oceniać:
- dobór repertuaru,
- interpretację tekstu,
- wartości artystyczne i dobór do wieku wykonawcy,
- kulturę słowa,
- celowość użycia środków pozasłownych,
- muzykalność, 
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- warunki głosowe, 
-ogólny wyraz artystyczny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby zgłaszające się indywidualnie lub osoby zgłoszone przez placówki 
kultury lub oświaty, w tym przypadku: placówka może zgłosić:
- Konkurs Recytatorski – do 3 osób, 
- „Wywiedzione ze słowa” – 2 osoby 
- Przegląd Piosenki Artystycznej” – 2 solistów, 2 zespoły
Zgłoszenia : 
Karty uczestnictwa wraz z prezentacjami należy przesłać  pocztą mailową na adres lipnik@mdk.bielsko.pl 
do dnia  9 marca 2022 r.
Karty zgłoszenia dostępne są na stronach  internetowych:www.mdk.b  ielsko.pl

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
1.W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres, wiek,
telefon) oraz dane Instruktora / choreografa (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Uczestnik 
(Instruktor) podając dane osobowe w formularzu zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu i sposób przetwarzania danych osobowych w związku organizacją konkursu -w tym do
publikacji imienia i nazwiska osób nagrodzonych na stronie internetowej organizatora, w 
publikacjach oraz profilach społecznościowych Organizatora. 

2.W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktora -opiekuna 
artystycznego), Instruktor zobowiązany jest uzyskać zgody wymagane formularzem zgłoszenia od 
rodziców / opiekunów prawnych uczestnika ( w przypadku uczestnika niepełnoletniego). 

3.Organizator informuje także, że podczas konkursu (imprezy otwartej) będzie przetwarzany 
wizerunek uczestników w przesłanych nagraniach w celach dokumentacyjnych i promocyjnych 
Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm.). Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek 
uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im wynagrodzenie. Wizerunek 
uczestników przetwarzany będzie na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 81 
ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm z 
póżn. zm.) –w sytuacji, kiedy wizerunek osób będzie stanowił element ogólnego tła. 

4.Organizator zastrzega sobie możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych do celów 
podatkowych niezbędnych do rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Pozyskanie tych danych odbywa się w oparciu o wymagania prawne 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

5.Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 

6.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

1)Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul.
1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora.

 2)W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl, lub listowanie 
na adres Administratora.

 3)Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o 
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dane przekazane przez uczestników (instruktorów) na podstawie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 4)W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowej tj. imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, 
adres i telefon –celem przyjęcia zgłoszenia, zakwalifikowania do odpowiednich grup wiekowych, 
zapewnienia kontaktu oraz wydania ewentualnych dyplomów dla laureatów. Przetwarzany będzie 
także wizerunek uczestników w związku z art. 81 ust 2 lit. 1 i 2 ustawy o prawie audytorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm.). Podano przetwarzane będą dane 
osobowe Instruktora (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) celem weryfikacji osoby zgłaszającej i 
możliwości zapewnienia z nim kontaktu. 

5)Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym
Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w konkursie 

6)Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację 
konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury oraz innym podmiotom upoważnionym 
na mocy przepisów prawa 

7)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, 
że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, 
fiskalne. 

8)Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści 
pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Informujemy 
także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

9)Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.10)Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 


