Ogólnopolskie Integracyjne II Spotkania Teatralne AGRAFKA - edycja online
Miejski Dom Kultury, Dom Kultury w Lipniku
(termin zgłoszeń do 25.05.2021 r.) Finał 29.05.21r. Na kanale YouTube oraz profilu FB
1. CELE PRZEGLĄDU:
integracja środowisk twórczych z ruchu amatorskiego
pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
zmierzenie się z zagadnieniami żywego planu w obiektywie
doskonalenie warsztatu aktorskiego, reżyserskiego w kontekście nowych mediów
konfrontacja, wymiana pomysłów i doświadczeń,
Czekamy na spektakle, sceny, monodramy, których rok powstania nie jest straszy niż 2019
2. UCZESTNICY:
Osoby, grupy z nurtu amatorskiego, zrzeszone lub nie, w placówkach kultury, szkołach, klubach
ośrodka lub do nich nie należące.
3. ORGANIZATORZY: Miejski Dom Kultury w Lipniku ul. Podgórna 29 tel. 33 816 17 80 Bielsko-Biała
4.WARUNKI UCZESTNICTWA: Nadesłanie do 25 maja 2021 (termin nieprzekraczalny)
filmu z nagranym spektaklem oraz wypełnionej karty zgłoszenia
5. Karty zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronach internetowych:www.mdk.bielsko.pl
Karty uczestnictwa wraz z prezentacjami należy przesłać pocztą mailową na adres:
lipnik@mdk.bielsko.pl do dnia 25.05.2021 r.
6. Czas spektaklu: 20 minut
7. Jury w zależności od poziomu poszczególnych zespołów, osób przyzna nagrody
8. PRZEPISY OGÓLNE:
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. W ramach Festiwalu (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. Organizator informuje także, że celem propagowania twórczości artystycznej i
wyróżnienia osób nagrodzonych będzie publikował imię i nazwisko, a także wizerunek osób
nagrodzonych
na stronie internetowej Organizatora, w publikacjach oraz profilach
społecznościowych Organizatora tj. Facebook czy kanał YouTube.
2.W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktora - opiekuna
artystycznego), Instruktor zobowiązany jest uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku, wymagane formularzem zgłoszenia, od pełnoletnich uczestników konkursu i/lub
rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika oraz poinformować ich o sposobie
przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie.

3.Organizator informuje także, że podczas festiwalu będzie przetwarzany wizerunek uczestników w
przesłanych nagraniach w celach dokumentacyjnych i promocyjnych MDK. 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. Uczestnicy ( lub w ich imieniu działający Instruktorzy) wysyłając filmik, na którym
prezentowany jest wizerunek osób, poprzez świadomy fakt ich wysłania wyrażają zgodę na jego
wykorzystanie na potrzeby oceny oraz wyłonienia zwycięzców. W sytuacji braku zgody, prosimy nie
wysyłać prac (filmików). Przesłany filmik nie może naruszać praw, prywatności ani wizerunku osób
trzecich, w tym praw autorskich, ani nie może być wysłany bez zgody osób na nim prezentowanych.
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 Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w BielskuBiałej, 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, lub listowanie na adres
Administratora.
3) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o
dane przekazane przez uczestników (instruktorów) za ich świadomą zgodą.
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. 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. Ponadto dane w postaci wizerunku i imienia i nazwiska osób
nagrodzonych zastaną udostępnione na stronach internetowych MDK oraz na stronie Facebook i
YouTube prowadzonym przez MDK. W sytuacji braku zgody, prosimy o poinformowanie o tym
fakcie podczas wysyłania zgłoszenia na konkurs.
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. Filmiki osób nagrodzonych będą udostępnione na stronie internetowej MDK, YouTube
oraz Facebook w celach promocyjnych do maksymalnie 3 lat.
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) Uczestnicy, lub ich prawni opiekunowie posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.10)
10) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji. Poprzez publikację danych / wizerunku na kanałach YouTube oraz Facebook mogą być one
przekazane do kraju trzeciego. Nie będą jednak przekazane do organizacji międzynarodowej

