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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PIOSENKI
„Gratka dla nastolatka” – XXIII edycja
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i średnich
powiatu oleckiego, a odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VIII oraz III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie).
2. Zakres konkursu – repertuar dostosowany do wieku wykonawcy, wyłącznie w języku polskim.
3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu 12.03.2019 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej ROK „MG”.
4. Zgłoszenia: do dnia 8 marca 2019 r. – Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59, mail: rok@przystanek.pl
Uwaga! Biorący udział w konkursie winien posiadać półplaybeck śpiewanego utworu lub
akompaniament.
5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji do koncertu finałowego dopuszczonych
zostanie 15 uczestników. Eliminacje odbędą się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00.
6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej edycji „Gratki dla nastolatka” dopuszczone
zostaną do eliminacji bez przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa).
7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje jeden utwór.
8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jednej prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w innych grupach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)
9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” odbędzie się 1 maja 2019 r. o godz. 12:00.
10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert finałowy – we własnym zakresie lub na koszt
jednostki delegującej.
11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.
12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
13. Finalistom „Gratki dla nastolatka” organizator zapewnia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK „MG”.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Gratka dla nastolatka – XXIII edycja
1. Imię i nazwisko .................................................................................................................
2. Szkoła ............................................................................................................ klasa .........
miejscowość ..........................................................................................................................
3. Utwór przygotowany do prezentacji:
.................................................................................................................................................
4.

Imię i nazwisko nauczyciela ...........................................................................................

 półplaybeck

 akompaniament
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

I. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia, na stronie internetowej oraz w publikacjach.

....................................................................
własnoręczny podpis rodziców
(opiekunów prawnych)

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku córki/syna
………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)
w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia, na stronie internetowej oraz w publikacjach.

....................................................................
własnoręczny podpis rodziców
(opiekunów prawnych)

Zostaliśmy poinformowani, że:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Kultury w
Olecku „Mazury Garbate”, zwany dalej ROK „MG”, z siedzibą przy Placu Wolności 22,
19-400 Olecko, (nr tel.: 87 520-20-59, adres e-mail: rok@przystanek.pl).
1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod@przystanek.pl.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL,
imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i
numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na
przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji zadań oświatowych i kulturalnych.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.
7. Dane osobowe mogą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
ROK „MG” w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3., lecz nie krócej
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie ROK „MG” Olecko Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dyrektor ROK „MG”

……….......................................................................…
własnoręczny podpis rodziców (opiekunów prawnych)

