XVII FESTIWAL PIOSENKI I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

„OBCIACH 2022 edycja online”
WROCŁAW, 1 KWIETNIA 2022

REGULAMIN
I.
ORGANIZATOR i BIURO ORGANIZACYJNE
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. H. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
koordynator – Krzysztof Bosy
II.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE
1. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w formule online.
2. Wymagany jest repertuar komediowy - prezentacja powinna zawierać elementy humoru, groteski czy
satyry.
3. W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od 10 do 24 roku życia. Soliści i zespoły działające w
ramach szkół, placówek kulturalnych, oświatowych i wychowawczych oraz „uczestnicy domowi” samodzielnie
lub z udziałem rodziców.
4. Czas prezentacji zespołu nie może przekraczać 10 minut, a solisty - 5 minut.
5. Prezentację konkursową prosimy poprzedzić max. 30 sekundową autoprezentacją filmową.

III.
KONWENCJA PRZEGLĄDU
1. Impreza odbywa się w formule przeglądu, a główną ideą udziału w nim jest chęć prezentacji własnej
aktywności artystycznej w tych trudnych dla artystów czasach pandemii.
2. Materiał wideo ukaże się na profilu Facebookowym i YouTube placówki.
Głosy będzie można oddać pomiędzy 14 – 25 marca 2022 r. w specjalnie utworzonym do tego cele
wydarzeniu na naszym profilu Facebookowym. Rodzaj użytego w głosowaniu emotikona będzie bez
znaczenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji nadesłanego materiału wideo.
4. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku plebiscytu publiczności – zwycięzcą zostanie autor materiału z
największą ilością polubień.
5. Organizator może przyznać nagrodę specjalną.
6. Uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy oraz niespodzianki rzeczowe,
które można odebrać osobiście w naszej placówce, a do zamiejscowych wyślemy je pocztą.
IV.
WARUNKI TECHNICZNE
1. Uczestnicy festiwalu przygotowują nagranie wideo (w poziomie, zrealizowane za pomocą kamery, aparatu
cyfrowego, smartfona lub innego urządzenia i w rozdzielczości przynajmniej HDTV czyli 1280x720 /16:9)
swojej prezentacji (wraz ze ścieżką dźwiękową), przesyłają je na adres organizatora.
2. Akceptowalne formaty: .MOV; .MP4; .MPG; .WMV oraz inne popularne.
3. Film z prezentacją prosimy o przesłanie na adres mailowy organizatora tj.: obciach@mdk.wroclaw.pl
za pomocą usługi „We transfer” (Uwaga: link w ramach tej usługi jest aktywny tylko 7 dni) do dnia
7.03.2022.
V.
ZGŁOSZENIA
Wypełnioną Kartę uczestnictwa (w załączeniu) należy dostarczyć razem z materiałem wideo na adres
mailowy: obciach@mdk.wroclaw.pl do dnia 7.03.2022.
Wypełnienie wymaganych zgód jest warunkiem koniecznym do udziału w imprezie.
VI.
UDZIAŁ
Udział w festiwalu jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu, zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku uczestników festiwalu, dla potrzeb promocyjnych Zespołu CEKDiM
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie
fotografii/filmu w celach promocyjnych przez Zespół CEKDiM.
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KARTA ZGŁOSZENIA
KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ raczej wyraźnie

1.

Nazwa zespołu / imię i nazwisko solisty

_______________________________________________________________________
2. Nazwa, adres, mail i nr tel. placówki / miejsce zamieszkania

_______________________________________________________________________
3. Tytuł i rodzaj prezentacji (teatr, kabaret, monolog, piosenka)

_______________________________________________________________________
4. Autorzy prezentacji:
scenariusz
reżyseria
muzyka

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

inne istotne (np. operator, montaż)

_________________________________________

_________________________________________

5. Czas trwania prezentacji (zespół – do 10 min./ solista – do 5 min.)
6. Krótka informacja o zespole / soliście
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Imię i nazwisko instruktora lub opiekuna ________________________________________
8. Kontaktowy nr tel. i mail

2

________________________________________

FORMULARZ ZGODY– UCZESTNIK
Wyrażam zgodę na udział____________________________________________________________
(imię i nazwisko)
w XVII Festiwalu Piosenki i Małych Form Teatralnych „OBCIACH 2022 edycja online” organizowanym przez
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu”.
Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.
________________________________
Data i podpis

Oświadczam, że prezentacja konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy dziecka. Udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na
terytorium całego świata na następującym polu eksploatacji: rozpowszechnianie w sieci Internet (w
szczególności na kanale YouTube Organizatora:
https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ/videos oraz na fanpage’u Organizatora
na Facebooku: https://www.facebook.com/CEKDiM ).

________________________________
Data i podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w postaci
zdjęć i filmów z przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w festiwalu.
________________________________
Podpis
Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o zajętym miejscu w klasyfikacji konkursu lub otrzymanym wyróżnieniu w celu informowania na stronach internetowych i na profilach portalu
Facebook Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w festiwalu.
________________________________
Podpis

Administratorem jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja
20, 50 – 007 Wrocław. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski: inspektor@coreconsulting.pl,
Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes
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publiczny (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Cel przetwarzania: realizacja konkursu oraz promowanie działalności
edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym
momencie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w klauzuli informacyjnej festiwalu.

FORMULARZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – NAUCZYCIEL / OPIEKUN
Ja, niżej podpisany _________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia XVII Festiwalu Piosenki i Małych Form Teatralnych „OBCIACH
2022 edycja online” organizowanego przez Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we
Wrocławiu”.
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w festiwalu.
________________________________
Data i podpis

Administratorem jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja
20, 50 – 007 Wrocław. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski: inspektor@coreconsulting.pl,
Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes
publiczny (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Cel przetwarzania: realizacja konkursu oraz promowanie działalności
edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym
momencie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w klauzuli informacyjnej festiwalu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA – XVII Festiwal Piosenki i Małych Form Teatralnych
„OBCIACH 2022 edycja online”

1. Administratorem jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul.
Kołłątaja 20, 50 – 007 Wrocław.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, Tomasza Grzybowskiego: CORE Consulting, ul. Wyłom 16,
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
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61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów jest interes publiczny
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez Administratora. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów w postaci wizerunku jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz, w zależności od udzielonych zgód promowanie działań edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej.
Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a następnie
w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
konkursie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na publikacje danych na stornie internetowej
Administratora jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.
Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.
Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT; kurierom
i poczcie polskiej; firmom obsługującym monitoring, przedstawicielom komisji konkursowej jeśli
składa się ona z osób spoza naszej organizacji, kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności, podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany
jakie są to podmioty napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe).
Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo żądania:
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania
danych.
Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora.
Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profilowaniu.

