Konkurs poezji Wisławy Szymborskiej
„Niektórzy lubią poezję”
pod patronatem Fundacji Wisławy Szymborskiej
08.02.2019
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

I. Cele:
1. Upowszechnianie poezji Wisławy Szymborskiej.
2. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
3. Rozwijanie kultury żywego słowa.
4. Promocja talentów.
II. Założenia organizacyjne:
1. Konkurs jest organizowany dla dwóch grup wiekowych:
- dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, trzecich klas gimnazjów,
- dla uczniów szkół średnich.
2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
- turnieju recytatorskiego,
- turnieju poezji śpiewanej (wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu nagranego
na płycie CD lub wykonywanego na żywo).
3. Uczestnicy przygotowują do zaśpiewania lub wygłoszenia z pamięci prezentację dowolnie
wybranego utworu poetyckiego Wisławy Szymborskiej.
4. O kolejności wystąpień decydują organizatorzy.
5. Do konkursu w danej grupie wiekowej można zgłosić maksymalnie trzech uczniów z jednej
szkoły lub placówki kulturalnej.
6. Termin i miejsce konkursu:

piątek, 08.02. 2019 r.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
7. W przypadku dużej liczby kandydatów, organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania
godzin konkursu do liczby uczestników. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania
zainteresowanych o zmianach.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 28 stycznia 2019 r. załączonej
karty uczestnika na adres:
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
ul. Juliusza Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała
lub przesłanie karty pocztą elektroniczną na adres: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
kubiszowka@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie 33/812 58 86, kom. 509 729 123.
9. Karty zgłoszenia nieczytelne lub niekompletne dyskwalifikują uczestnika.
10. Podczas konkursu obowiązuje wykonanie zadeklarowanego utworu.
III. Kryteria oceny
1. Oceny prezentacji na każdym etapie konkursu dokonuje jury powołane przez organizatora.
2. Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Prezentacje (w ramach obu kategorii) oceniane będą pod względem doboru repertuaru,
interpretacji utworu, kultury słowa oraz ogólnego wyrazu artystycznego.
W turnieju poezji śpiewanej w ocenie uwzględniane są dodatkowo takie kryteria jak
zgodność
muzyki z charakterem wiersza, muzykalność, warunki głosowe wykonawcy, wartości
artystyczne muzyki.
IV. Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla laureatów przewidziane są nagrody
książkowe.
V. Przetwarzanie danych osobowych uczestników
1)

Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna
i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia na
potrzeby Miejskiego Domu Kultury.

2)

Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy 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. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą
publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach społecznościowych
tj. Facebook organizatora.

3)

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją konkursu jest
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

4)

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl

5)

Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu
o dane przekazane przez opiekunów /osoby zgłaszające na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
RODO.

6)

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. 2018
poz.1191 z póżn. zm.) – w sytuacji kiedy wizerunek osób będzie stanowił element ogólnego
tła.

7)

Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych
niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem udziału w imprezie.

8)

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

9)

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

10) 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. Informujemy
także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich
stosowania.

11)

Wszystkie osobnych, który dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w imprezie
mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12) Podane

dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

13) 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.

