Regulamin konkursu recytatorsko-wokalnego
1.

(zwany dalej

.
2. Organizatorem konkursu recytatorsko-wokalnego
jest
, ul. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn (zwane dalej
Konkursu jest Miejsko-Gminny
14, 43.
3. Konkurs jest dofinansowany
Województwa
w ramach realizacji zadania
4. Celem Konkursu jest:
a.
b.
,
c.
d. promowanie akt
5. Konkurs przeznaczony jest dla

;
;
.

a. dzieci w wieku 3-7 lat (przedszkolaki i uczniowie I klasy SP);
b.
-13 lat (
c.
.
6. Konkurs polega na indywidualnym przygotowaniu i zaprezentowaniu utworu
literackiego lub wokalnego w oparciu o
pows
7.
8.
Z

.
czytelnie
do niniejszego

Regulaminu.
9.

osobi
Konkursu lub skanem na e-mail aga@emgok.pl w terminie od 6 do 24
2021 r.
10. W przypadku korzystania
,
u
go do siedziby
24
. Plik zapisany na pendrive w formacie
mp3 powinien
11. Terminem przeprowadzenia konkursu jest sobota
Termin przeprowadzenia Konkursu jest dniem
wydania nagród w Konkursie.
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12. Harmonogram poszczególnych
przeprowadzenia Konkursu
13.

zastrzega

komunikacie.
14. Fundatorem nagród rzeczowych jest Miejskow Strumieniu.
15.

,
W niniejszym

Konkursie przewidziano 12 nagród rzeczowych
1 500.00
. Organizator
zator mo

16.

Konkursie jest wolna od podatku dochodowego
zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

17.
18.
19.

przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
pracownicy Organizatora

w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
a podstawie umowy
zlecenia). Organizator
w tym zakresie.

zwolni

20.
niniejszego regulaminu.
21.
z trzech przedstawicieli Organizatora i

(zwana dalej:

22. La
konkursowych w dniu przeprowadzenia Konkursu.
23.
fb MGOK-u i stronie internetowej
www.emgok.pl
do 30.10.2021 r.
24. Przekazanie nagród
w dniu przeprowadzenia Konkursu.
25. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to
Konkursu.
26.
z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres
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siedziby
27. O

sposobie

Reklamacje
rozpatrzenia

reklamacji

rozpatruje
Uczestnik

Konkursu

zostanie

konkretnej sprawy w formie pisemnej.
28.
Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest
Miejsko43-

Konkursu:

eniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
z przetwarzaniem danych
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe podane przez Uczestnika
konkursu

Dan
i przeprowadzenia Konkursu, w celu wydania nagrody, w celu ew. rozpatrzenia
przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie
zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na przetwarzanie jego danych
osobowych
w
celu
w
Konkursie
przeprowadzenie Konkursu, wydanie nagrody oraz ew.
rozpatrzenie reklamacji. Zgoda uczestnika
i stanowi Z
1 do niniejszego Regulaminu.
Organizatorowi
-kurierskie, itp.
Osoby, których dane osobowe przetwarza
prawo do:
a)
b)
c)
d)
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Konkursu

z przyczyn

zorganizowania Konkursu oraz ew. rozpatrzenia reklamacji;
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dochodowy

od

nagród

przekazanych

laureatowi,

podanie danych jest
.
nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu

w tym profilowaniu.
29.
30.

ach www.macierz.cieszyn.pl
i www.emgok.pl.

31.

Miejskow Strumieniu - 33 857 01 74.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskodane
do inspektora ochrony danych w Miejskoinspektor@emgok.pl
ady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
UE L nr 119 str. 1)
RODO

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
przetworzenia Pani/Pana
zapytania i udzielenia odpowiedzi
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Konkurs recytatorsko-wokalny
uczestnika konkursu

.

Data urodzenia uczestnika konkursu
..
utwór literacki

Czas trwania utworu:
Rodzaj akompaniamentu
o
,
o
o nie dotyczy.

utwór muzyczny

..
:
,

Dodatkowe w

np. pianino: ..

.

..
Dodatkowe informacje: ..

..

..
recytatorskowokalnego

,

Miejskodokonania oceny konkursowej oraz poinformowania o wynikach konkursu. Zgoda jest
umieszc

(data podpisu)

(podpis

, numer telefonu)
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Konkurs recytatorsko-wokalny
uczestnika konkursu
Data urodzenia uczestnika konkursu
..
utwór literacki

Czas trwania utworu:
Rodzaj akompaniamentu
o
,
o
o nie dotyczy.

utwór muzyczny

..
:
,
.

..
Dodatkowe informacje: ..
..
wokalnego

,

dokonania oceny konkursowej oraz poinformowania o wynikach konkursu. Zgoda jest

(data podpisu)

(podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego, numer telefonu)
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