
REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO

„ŚWIĄTECZNY KONKURS TANECZNY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu tanecznego oraz sponsorem nagród jest Miejski Ośrodek Kultury

w Orzeszu zwany w dalszej treści Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:

- aktywizacja uczestników - dzieci, młodzieży i całych rodzin - w okresie pandemii;

- podtrzymanie tradycji świątecznych oraz próba ich przedstawienia w formie tańca;

- prezentacja talentów tanecznych dzieci i młodzieży.

3. Nabór filmów konkursowych od 11 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., godz. 12:00. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie i przesłanie krótkiego filmu przedstawiającego taniec 

świąteczny w dowolnej interpretacji. Uczestnik sam wybiera utwór i tworzy do niego autorską 

choreografię. 

5. Nagrania należy przesłać w formatach: mp4, avi, mpg.

6. Czas prezentacji filmiku nie powinien przekroczyć 3 minut.

7. Nagrane filmy z tańcem można zapisać na płycie CD, pendrive lub innym nośniku i dostarczyć 
w jeden z następujących sposobów: poprzez  e- mail na adres impreza@mok-orzesze.pl, 
przesłać pocztą zwykłą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, przy ul. Rynek 1
lub dostarczyć osobiście do siedziby MOK w Orzeszu, przy ul. Rynek 1.
Na nośniku należy umieścić informacje o wykonawcy: Imię i Nazwisko, tytuł wykonywanego tańca
oraz informację o wykorzystanym podkładzie muzycznym. W ten sam sposób należy opisać plik,
jeśli materiał będzie wysyłany drogą mailową.

8. W przypadku przesyłania filmu e-mailem należy uzyskać potwierdzenie jego otrzymania 
w postaci wiadomości zwrotnej wysłanej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury. 

9. Razem z nośnikiem należy dostarczyć wymagane regulaminem załączniki: wypełnioną Kartę 
Zgłoszenia Uczestnika i Oświadczenia. Zgłoszenia niespełniające w/w warunków nie będą brały 
udziału w Konkursie.

II. POSTANOWIENA REGULAMINOWE
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film z tańcem.

2. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe:
 I przedszkole,
 II szkoła podstawowa

3. Autor biorąc udział w konkursie zaświadcza, że:
- zgłoszony taniec wykonał osobiście i nie brał on udziału w innym konkursie,
- akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i dostarczył wymagane i podpisane załączniki,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
- wyraża zgodę na publikację swojego nagrania w mediach.
Autorami prac są osoby, które stworzyły autorską choreografię, wykonały taniec oraz przesłały jego
nagranie.  W przypadku dzieci  należy podać imię i  nazwisko opiekuna,  pod kierunkiem którego

mailto:impreza@mok-orzesze.pl


został  nagrany  film.  W wypadku  osób  niepełnoletnich  zgodę  na  udział  w  konkursie  podpisują
rodzice/opiekunowie prawni.

4. Nagrania konkursowe będą oceniane przez powołaną przez Organizatora komisję, która będzie
 brała pod uwagę:

 opracowanie choreograficzne;

 spójność i rytmiczność wykonywanego układu,

 dobór repertuaru i tematykę,

 dodatkowe walory, tzn. strój, scenerię itp.;

 ogólny wyraz artystyczny.

5.  W każdej  kategorii  Jury  Konkursu  przyzna  miejsca:  pierwsze,  drugie  i  trzecie.  Oprócz  nagród 
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień lub innego podziału nagród.

6. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w dniu 6 stycznia 2021 r. na stronie internetowej 
Organizatora www.mok-orzesze.pl oraz www.facebook.com/mokorzesze.

7. Decyzje jury są nieodwołalne. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełniając aplikację (kartę) zgłoszeniową uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
wykorzystanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych).

2. Jeżeli nastąpi taka konieczność Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 
i nieudzielania wyjaśnień  w przedmiocie decyzji Jury Konkursu  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego lub dotarły
z opóźnieniem na skutek przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że
działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem.

3. Organizator nie zwraca otrzymanych nagrań.
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu,

ani członkowie Jury konkursowego.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mok-orzesze.pl.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Świąteczny Konkurs Taneczny

………………………………………………………..….
imię i nazwisko uczestnika konkursu,   wiek

……………………………..............................................
adres e-mail

….......................................................................................
kategoria (przedszkole/szkoła podstawowa)*

* niepotrzebne skreślić

http://www.facebook.com/mokorzesze
http://www.mok-orzesze.pl/


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W  związku  z  uczestnictwem  w  Świątecznym  Konkursie  Tanecznym wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora
Danych  Osobowych,  którym  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Orzeszu,  w  celach  i  zakresie
niezbędnym do realizacji konkursu.

2. Zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych w Miejskim
Ośrodku  Kultury  w  Orzeszu  (zamieszczoną  drugostronnie).  Rozumiem,  iż  podanie  danych  jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości udziału
w konkursie.

…………………………………………….……………….
(czytelny podpis uczestnika lub opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o dopuszczenie do udziału w Świątecznym Konkursie Tanecznym
Oświadczam/y że wyrażam/y zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu tj. Miejski
Ośrodek Kultury z siedzibą w Orzeszu, ul.  Rynek 1, autorskich praw majątkowych do zgłoszonego
nagrania konkursowego.
Jednocześnie  udzielam  Organizatorowi  zgody  na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka
………………………………………………………….…………………………….

( wpisać imię i nazwisko uczestnika)

w celach uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez MOK Orzesze w okresie  od  11 grudnia
2020 r. do 6 stycznia 2021 r. i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania nazwiska, zdjęć oraz
innych materiałów multimedialnych z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych w trakcie trwania lub
w związku z Konkursem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania - do momentu odwołania
zgody. 
Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalenie,  obróbkę,  publikację  i  powielanie  wykonanych  zdjęć,
klipów i  innych materiałów multimedialnych oraz nazwiska za  pośrednictwem dowolnego medium,
tylko  w  sytuacjach  wyżej  określonych,  wyłącznie  w  celu  zgodnym  z  działalnością  statutową
prowadzoną przez Organizatora.
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam/y,  że  jestem/śmy  pełnoletni/a,  mam/y  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz,  że
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem/y.
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko dziecka / uczestnika Konkursu)*

………...………….................................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

* niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W ORZESZU.

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.
1000), że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu z siedzibą przy ul.

Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.
2. W  sprawach  związanych  z  ochroną  Państwa  danych  osobowych  i  realizacji  praw  możecie  Państwo

kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie pod numerem: 784-
690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji konkursu na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).

4.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie 
przepisów prawa oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej 
przesłania takich danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), inne organy upoważnione z mocy prawa, 
lub podmioty które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych 
stosownych umów.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook 
z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
i  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzających  odpowiedni  stopień  ochrony  danych  w  odniesieniu  do
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,
USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA  i  uzyskała  niezbędny  certyfikat  zgodności  z  RODO:  Facebook  Inc:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

7.  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów w tym przez okres 
 trwania zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19, a po tym czasie przez okres 
 i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. W przypadku 
 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

8.  Mają Państwo prawo do:
 dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  poprawienia  swoich  danych,  sprostowania,  ich

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 sprzeciwu wobec przetwarzania,
 usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie

zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem.

9.  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
10. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjmuję do wiadomości regulamin oraz klauzulę

…………………………………………………………….……………….
(czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna )

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://poczta.wp.pl/k/

