
R E G U L A M I N 

IX Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży „RAZEM” online 

„Najpiękniejszy mój świat – moja mała ojczyzna. 70 lat Bielska i Białej.” 

Finał online: 28 kwietnia 2021 

1. Cele Spotkań Artystycznych:  

• integracja dzieci i młodzieży szkół specjalnych  

• pokaz osiągnięć i umiejętności w zakresie działań artystycznych  

• artystyczna konfrontacja uczestników  

• wymiana doświadczeń nauczycieli oraz ich podopiecznych  

2. Uczestnicy:  

• grupy i zespoły teatralne, taneczne, instrumentalne i wokalne oraz inne działające w 

zakresie plastyki, rękodzieła artystycznego, czy fotografii,  

• soliści i duety – recytatorzy, wokaliści, tancerze  

3. Organizatorzy:  

• Dom Kultury w Hałcnowie  

• Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją  

im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej  

4. Spotkania organizowane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Zasady uczestnictwa:  

- przygotowanie programu artystycznego nieprzekraczającego 15 minut 

- przygotowanie prac plastycznych na wystawę towarzyszącą wydarzeniu; 

6. Do dnia 12.04.2021 należy przesłać: 

 - czytelnie i kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz wszelkie zgody za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres halcnow@mdk.bielsko.pl  

- nagranie przygotowanych programów artystycznych oraz prac plastycznych przez serwis 

www.wetransfer.com. (Zasady bezpieczeństwa i sposób przetwarzania danych osobowych 

przez dostawcę narzędzia do przesyłu danych (wetransfer.com) określa polityka prywatności 

dostępna na stronie internetowej operatora).  

7. Nagranie programów artystycznych może być zrealizowane telefonem komórkowym lub 

innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 

1920x1080.  

9. Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 

(najlepiej), avi, wmv, mov.  
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10. Nagranie należy zrealizować w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny, najlepiej przy użyciu statywu. Nagrania pionowe nie będą prezentowane. 

11. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym Uczestnika. 

12. Po przesłaniu pliku Uczestnik do 2 dni roboczych otrzyma potwierdzenie zgłoszenia do 

udziału w Spotkaniach. Brak  odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z 

nieotrzymaniem przez niego wiadomości.  

13. W dniu 15.04.2021 odbędzie się posiedzenie jury. Prezentacja wyróżnionych uczestników 

Spotkań - online 28.04.2021 o godz. 18:00 na Facebooku oraz kanale YouTube Domu Kultury 

w Hałcnowie.  

14. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, laureaci nagrody rzeczowe i statuetkę – 

symbol konkursu. 

15. Zgłoszenie do udziału w Spotkaniach  jest równoznaczne z akceptacją warunków 

zapisanych w regulaminie.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

17. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy 

halcnow@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie pod numerem 33 816 23 28. 

18. Informacje końcowe  

1) W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników podane w karcie 
zgłoszenia celem zgłoszenia uczestników oraz zapewnienia z nim kontaktu.  

2) W przypadku podania danych osobowych Uczestników przez osobę trzecią, 
zobowiązana jest ona uzyskać zgodę od uczestników / rodziców / opiekunów prawnych 
na przetwarzanie wizerunku zgodnie z załączonym wzorcem. Fakt wykonania tej 
czynności potwierdza się akceptacją Regulaminu w karcie zgłoszenia.  

3) Organizator informuje także, że podczas finału konkursu będzie prowadzona rejestracja 
fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i 
promocyjnych Miejskiego Domu Kultury. 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 
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

19. 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 Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

3) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia IX Spotkania 
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Artystycznego Dzieci i Młodzieży „RAZEM” (zwane dalej konkursem) w oparciu o dane 
udostępnione przez zgłaszającego w karcie zgłoszenia i przesłanym w materiale na 
konkurs.  

4) W ramach konkursu przetwarzane będą dane tj. imię i nazwisko ( na pracach plastycznych 
i podczas ogłoszenia wyników) oraz wizerunek uczestników ( na przesłanych filmikach) w 
oparciu o zgody zebrane przez instytucje / osobę zgłaszającą.  

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, odbiorcy usług 
na kanale YouTube i Facebook prowadzonych przez MDK oraz innym podmiotom 
upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

7) Dane pozyskane są bezpośrednio od uczestników lub od instytucji patronującej – 
zgłaszającej uczestników.  

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

9) 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. 

10) 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. 

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

12) 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. 

13) Szczegóły dotyczące przetwarzani danych prowadzonych w formie on-line przestawia również 
Regulamin konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie 
www.mdk.bielsko.pl/rodo.   

 

 

  



Karta zgłoszeniowa 

IX Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży „RAZEM” online 

„Najpiękniejszy mój świat – moja mała ojczyzna. 70 lat Bielska i Białej.” 

 

1. Nazwa placówki..................................................................................................................................................................... 

Adres............................................................................................................................................................................................. 

Telefon.......................................................................................................................................................................................... 

e-mail .......................................................................................................................................................................................... 

2. Program artystyczny:  (formy prezentacji, tytuł) 

 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................ 

3. Nauczyciele przygotowujący uczniów:  ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 

4. Liczba uczestników i opiekunów.................................................................................................................................. 

5. Czas trwania prezentacji.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 

konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie IX Spotkań 

Artystycznych Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „Razem”. Regulamin konkursów i wydarzeń 

online w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo.  

Potwierdzam także zebranie wymaganych zgód dot. wykorzystania wizerunku i danych 

osobowych Uczestników na rzecz MDK w Bielsku-Białej.  

 

 

 

 …...........................................................  

(data, podpis) 

 
          

 

http://www.mdk.bielsko.pl/rodo

