REGULAMIN KONKURSU

„Summer California Festival Talent Show”
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskego
CELE KONKURSU:







popularyzowanie działań artystycznych
rozwijanie kreatywności młodzieży
promowanie młodych talentów
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty
i umiejętności
zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów.

UCZESTNICY KONKURSU:


konkurs jest skierowany do osób z przedziału 15 – 22 lat, chętnych do
zaprezentowania swoich zdolności.

FORMA KONKURSU:


krótka prezentacja sceniczna w formie:
 śpiew
 taniec
 prezentacja treści kabaretowych
 małe formy teatralne
 gra na dowolnym instrumencie
 recytacja
 występy sportowo-akrobatyczne
 zdolności manualne
 inne …

NAGRODY:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

INFORMACJE OGÓLNE:
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na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa
występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych
prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych
oraz grup
uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad
fizycznych pendrive z nagraniem podkładu muzycznego.
uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry,
grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie
organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, laptop
odtwarzający podkład muzyczny z pendrive, natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty
potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca
Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych, jury.

ZASADY UCZESTNICWA W KONKURSIE:


Prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia na adres email: summercaliforniafestival@gmail.com do dnia 22 września 2021 r.

PRZEBIEG KONKURSU:


Organizator zawiadamia o konkursie oraz podaje szczegółowe informacje poprzez
stronę na platformie Facebook.

MIEJSCE REALIZACJI:


konkurs odbędzie się za Miejskim Ośrodkiem Kultury, od strony targowiska, w
Kłobucku - na scenie.

TERMIN REALIZACJI:


FINAŁ: 24 września 2021 roku

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz zostaną przyznane
wyróżnienia. Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.



Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu
podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się
członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie, a w
szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub
prezentowanych umiejętności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych uczestników jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
42-100 Kłobuck
ul. Targowa 1
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Z Administratorem można się skontaktować:
a) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
b) telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
c) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1,
42-100 Kłobuck.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego
c) wiek
Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz
wizerunku w celu informowania o wynikach konkursu (także w mediach).
Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w
imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług
na rzecz Administratora Danych. Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w
związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland
Ltd.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski Ośrodek Kultury im. W Sebyły w
Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego
sprzeciwu;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Organizator jest uprawniony do przesyłania Uczestnikom Konkursu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, informacji dotyczących uczestnictwa w
Konkursie, które nie stanowią informacji handlowej.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych
wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znajdują się również:
a) na karcie zgłoszenia do konkursu (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu)
b) na stronie internetowej Miejskiego ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły
w Kłobucku pod adresem: https://www.mokklobuck.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie
podana do wiadomości dzień przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do zmiany liczby etapów.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i
wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych
mediach informujących o konkursie.
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz
wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru
telefonu oraz wizerunku (punkty 8 i 9 Karty zgłoszenia do konkursu).
Załącznik do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia do Konkursu „Summer California Festival Talent
Show” wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobnych.
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