REGULAMIN KONKURSU
„MUROWANY TALENT II”
Murowana Goślina, 18 kwietnia 2020 r.
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie we
współpracy z młodzieżą goślińską.
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest skierowany dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina oraz dla
uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na terenie gminy.
Liczba uczestników ograniczona: 25 miejsc
3. Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań mieszkańców Murowanej Gośliny,
• pobudzanie twórczego myślenia i kreatywności,
• wspieranie uczniów uzdolnionych,
• integracja mieszkańców,
• promowanie lokalnych talentów,
• popularyzowanie działań artystycznych.
4. Termin i miejsce: 18 kwietnia 2020 r. (sobota), godz.16.00, aula SP nr 1 w Murowanej Goślinie przy
ul. Mściszewskiej 10
Próby generalne:
3 kwietnia (piątek) godzina 17:00
17 kwietnia (piątek) godzina 17:00
UWAGA!
W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PODKŁADU MUZYCZNEGO, WYMAGAMY PRZYNIESIENIA NA
PRÓBY SWOICH PODKŁADÓW NA OPISANYCH NOŚNIKACH DANYCH (płyta, pendrive).
5. Forma konkursu:
• Uczestnicy zobowiązani są przygotować krótką prezentację sceniczną posiadanego przez siebie
talentu: śpiew, taniec, pokaz sprawności fizycznej, gra na dowolnym instrumencie, recytacja,
prezentacja treści akrobatycznych i inne. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub
wulgarnych. Czas prezentowanego pokazu nie może przekraczać 4 minut. Naruszenie treści
regulaminu grozi dyskwalifikacją.
• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, natomiast
uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapewnienia sobie akcesoriów potrzebnych do swojego
występu (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.).
6. Organizacja konkursu:
Organizator zawiadamia o konkursie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Murowana Goślina, kluby seniora oraz lokalne stowarzyszenia. Ponadto informacja o konkursie
znajduje się na stronie internetowej Miasta i Gminy Murowana Goślina, Ośrodka Kultury oraz na
portalach internetowych (facebook, instagram itp.).
7. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora. Jury przyznaje punkty w skali
od 0-10 do każdego kryterium oceny. O wyniku decyduje zgromadzenie przez uczestnika największej
liczby punktów.
8. Przy ocenie komisja będzie brała pod uwagę:
• pomysłowość, oryginalność;
• kulturę sceniczną;
• sposób prezentacji;
• umiejętności;
• wrażenie estetyczne;
• kontakt z publicznością.

ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA EFEKTÓW SPECJALNYCH (SZTUCZNYCH OGNI, PETARD, ITP.) MOGĄCYCH
ZAGROZIĆ ZDROWIU LUB ŻYCIU UCZESTNIKÓW KONKURSU!
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (karta do pobrania na stronie
www.domkultury.murowana-goslina.pl ) i dostarczenie jej do Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy ulicy Mściszewskiej 10 w godzinach od 8:00 do 20:00
lub e-mailem: dom.kultury@murowana-goslina.pl scan)do dnia 31 marca (wtorek) 2020 roku.
10. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia na stronie Ośrodka Kultury
www.domkultury.murowana-goslina.pl
11.Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska
10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod
adresem e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.
Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanym przez Administratora
konkursem „MUROWANY TALENT II”, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. dane będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.
- Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. dane będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie.
- Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. realizacja zadania publicznego. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty - zgodnie z art. 7
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obejmują m.in. upowszechnianie
kultury.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne,
podmiotom świadczących usługi nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis
informatyczny, wysyłki biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
zapisania na organizowany konkurs. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń
przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Informacje końcowe
• O kolejności występów decyduje organizator. Informacja o kolejności występów zostanie podana na
próbie generalnej w dniu 17 kwietnia 2020 roku.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Konkurs będzie rejestrowany w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach
zebrane materiały wykorzystywane będą przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych,
edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych zgodnie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). Jednocześnie
informujemy że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wynikające z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczące wniesienia
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
• Osoby do kontaktu: Arleta Włodarczak tel.: 601 543 799, e-mail: dom.kultury@murowanagoslina.pl ; Weronika Skrzypczak tel.: 533 550 520, e-mail: weronikaskrzypczak2@o2.pl
13. Nagrody
Nagrody przewidziane są dla 3 najlepszych uczestników konkursu bez podziału na kategorię i wiek.

