V Edycja Konkursu Tanecznego
” KARNAWAŁOWE DUETY ”
Regulamin
ORGANIZATOR:
Dom Kultury Komorowice ul. Olimpijska 16 Bielsko-Biała 43-300
TERMIN:
09.02.2019r. godzina 9:00
nadsyłanie zgłoszeń do 28.01.2019r.
Część konkursowa 9:00 – ok 13:00
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokazy Laureatów ok 14:00
KATEGORIE TANECZNE:
kat I - jazz,taniec współczesny
kat II - dancehall, hip-hop
kat III - taniec towarzyski
kat IV – pole dance
KATEGORIE WIEKOWE:
szkoły podstawowe klasy I-III
szkoły podstawowe klasy IV-VI
szkoły podstawowe klasy VII-VIII i gimnazja
szkoły średnie
dorośli
OCENA i NAGRODY:
Organizator powołuje profesjonalne jury.
Występy będą oceniane według następujących kryteriów:
- oryginalność pomysłu choreograficznego;
- technika wykonania
- dobór podkładu muzycznego,kostiumów i rekwizytów;
- ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa, laureaci dyplomy i nagrody a najlepszy
duet konkursu puchar ufundowany przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą brać udział duety ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
młodzież oraz dorośli z ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych.
- Konkurs rozgrywany jest w dowolnej technice tanecznej.
- Każdy duet może wykonać tylko jeden układ taneczny.
- Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
na adres komorowice@mdk.bielsko.pl lub pocztą na adres : Dom Kultury w Komorowicach ul.
Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 815 87 38 oraz opłacenie akredytacji w wysokości 10 zł
od uczestnika na konto:
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349.
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko, miejscowość oraz dodać „ KARNAWAŁOWE DUETY „.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- Kolejność prezentacji ustala Organizator.
- Informacje o kolejności występu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.
- Duety powinny we własnym zakresie dostarczyć opisaną płytę CD (nazwa duetu i instytucja
reprezentująca) lub inny nośnik pamięci.
- Na płycie powinien być nagrany tylko jeden utwór.
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
- Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
- Prezentacja odbędzie się na scenie o wymiarach 6 m / 4,5 m
- Nie przewiduje są prób na scenie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy osobiste i kostiumy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli liczba duetów będzie zbyt niska
- Organizatorzy serdecznie proszą o pełne uczestnictwo w przeglądzie poza własnym występem
i obecność, aż do ogłoszenia wyników konkursu.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod telefonem 33 815 87 38.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników podane w karcie zgłoszenia
(imię, nazwisko, wiek, adres i dane kontaktowe) celem zgłoszenia uczestników oraz zapewnienia z
nim kontaktu. Uczestnik podając dane osobowe w formularzu zgłoszenia wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników
podanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do publikacji imienia i nazwiska osób
nagrodzonych na stronie internetowej organizatora, w publikacjach oraz profilu Facebook
Organizatora.
Organizator informuje także, że podczas konkursu (imprezy otwartej) będzie prowadzona
rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie 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.2018 poz. 1669 z póżn. zm.). Miejski Dom Kultury
zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zbiorcze zdjęcia będą
wykonywane zgodnie z art. 81 ust 2 lit 2 ustawy o prawach autorskich i nie jest wymagana zgoda
na ich wykorzystanie i publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach
Facebook Organizatora. Zdjęcia indywidualne będą wykorzystane wyłącznie po wyrażeniu zgody
przez uczestnika na wykorzystanie wizerunku.
Organizator zastrzega sobie możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych do celów
podatkowych niezbędnych do rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie.
Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
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
3) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu
o dane przekazane przez uczestników na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowej podane w zgłoszeniu (imię, nazwisko,
wiek, adres i dane kontaktowe) – celem przyjęcia zgłoszenia, zakwalifikowania do
odpowiednich grup wiekowych oraz wydania ewentualnych dyplomów dla laureatów.
Przetwarzany będzie także wizerunek uczestników w związku z art. 81 ust 2 ustawy o prawie
audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz.1669 z póżn. zm.) oraz w oparciu o
wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
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 czy 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.
11) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą
się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz
Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku–Białej, zakładka RODO.

