Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2019 Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Nogajowej
w Czeladzi z dnia 4.04.2019 r.

Regulamin
Przeglądu ,,Czeladzkie Talenty” 13-14.05.2019
§1
1. Cele Przeglądu ,,Czeladzkie Talenty” zwanego dalej ,,Przeglądem”:
- przedstawienie talentów i osiągnięć prezentowanych przez mieszkańców Czeladzi w formie
występu artystycznego, zwanego dalej ,,występem”,
- wymiana i propagowanie twórczości szczególnie uzdolnionych mieszkańców Czeladzi zwanymi
dalej ,,uczestnikami”,
- rozwijanie pasji artystycznych lokalnej społeczności,
2. Patronat honorowy nad Przeglądem obejmuje Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec,
3. Organizatorem przeglądu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, Dział
Kopalnia Kultury, zwana dalej ,,Organizatorem”,
4. Przegląd odbędzie się 13 i 14 maja 201 9 r. w budynku Kopalni Kultury, przy ul.Stanisława
Trznadla 1 w Czeladzi, w sali widowiskowej:
- I dzień przesłuchań odbędzie się 13.05.2019 r. od godz. 09:00 do 13:00,
- II dzień przesłuchań odbędzie się 14.05.2019 r. od godz. 14:00 do 18:00,
5. Koncert laureatów Przeglądu odbędzie się w ramach Dni Czeladzi 2019 zwanymi dalej ,,Dniami
Czeladzi” w dniu 23. 06. 2019 r.
§2
1. Przegląd został podzielony na kategorie wiekowe:
- uczestnicy do 6 roku życia (rocznik 2013 i młodsi),
- uczestnicy w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2007-2012),
- uczestnicy w wieku od 13 do 16 lat (rocznik 2003-2006),
- uczestnicy powyżej 17 roku życia (rocznik 2002 i starsi),
2. Uczestnicy zgłaszający się do Przeglądu oświadczają, że są mieszkańcami Czeladzi. W przypadku
grup i formacji wymagany jest minimalny 60% udział w składzie mieszkańców Czeladzi,
3. Do udziału w Przeglądzie zostaje zakwalifikowany uczestnik/uczestnicy, którzy poprawnie
wypełnili elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać do 30
kwietnia 2019 roku do godz. 23:59. Formularz jest dostępny na stronie
www.kopalniakultury.czeladz.pl.
4. Czas prezentacji:
Występ artystyczny zgłoszony do Przeglądu nie może przekraczać 3 minut 30 sekund. Organizator
zastrzega sobie prawo przerwania występu w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu,
5. Uczestnik/ uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści prezentowanego występu,
6. W przypadku niemożności zaprezentowania występu na scenie Kopalni Kultury Ze względu na
warunki techniczne, możliwe jest zaprezentowanie występu w formie prezentacji wideo.
7. Każdy z uczestników, który nie ukończył 18 lat jest zobowiązany dostarczyć od opiekunów
prawnych zgodę na udział w wydarzeniach i publikację wizerunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

§3
1. Organizator udostępnia uczestnikom:
- scenę o wymiarach 7x8 m i wysokości 5 m, zabezpieczoną wykładziną antypoślizgową,
- profesjonalne nagłośnienie wraz z obsługą,
- dla prezentacji wideo - ekran umożliwiający zaprezentowanie jury materiału w jakości HD,
- fortepian cyfrowy marki YamahaCVP-709,
2. Materiały muzyczne używane podczas występu muszą zostać dostarczone w formacie *.mp3,
natomiast materiały wideo w formacie *.avi lub *.mp4. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przed
występem wraz z obsługą techniczną możliwość odtworzenia dostarczonych przez niego materiałów
audio i wideo,
3. Wszelkie niewymienione w § 3 pkt. 1 elementy wyposażenia niezbędnego do wykonania występu,
uczestnicy zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie,
4. Organizator zapewnia sobie możliwość niedopuszczenia do występu uczestników, których występ
może zagrażać zasadom BHP, PPOŻ oraz ogólnie pojętym zasadom bezpieczeństwa.
Niedopuszczalne jest również używanie materiałów lub narzędzi mogących doprowadzić do
uszkodzenia mienia Kopalni Kultury.
5. Organizator decyduje o kolejności występów uczestników.
§4
1. Członków Jury wyznacza Kierownik Działu Kopalni Kultury,
2. Jury oceniać będzie ogólne wrażenie artystyczne, zaangażowanie oraz przygotowanie do występu,
3. Jury ma prawo do nieprzyznania miejsca w danej kategorii, bez podawania przyczyny,
4. W przypadku znacznie wyróżniającego się występu artystycznego Jury ma prawo do przyznania
nagrody Grand Prix całego Przeglądu. Nagrodą Grand Prix będzie występ artystyczny na scenie
Kopalni Kultury, w terminie uzgodnionym przez zwycięzcę.
5. Decyzje Jury są nieodwołalne.
§5
1. Organizator nie odpowiada za uszkodzone lub pozostawione po przeglądzie nośniki pamięci oraz
akcesoria wykorzystane w występie,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie i mieniu powstałe w
wyniku przeprowadzenia występu,
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z
wykorzystaniem materiałów nie będących ich własnością w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych.
§6
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz
dyplomy dla uczestników Przeglądu,
2. Zgłoszenie na Przegląd jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zwycięzców do występu podczas
Dni Czeladzi.
3. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas Dni Czeladzi.
§7
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi z siedzibą przy
ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź, zwana dalej Administratorem.
2. Dane osobowe zostaną usunięte do dnia 30 czerwca 2019 r. Wyżej wymienione dane będą użyte
przez Organizatora wyłącznie w celu rejestracji uczestników. Zdobycie nagrody w danej kategorii
jest równoznaczne ze zgodą na ujawnienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem do celów
informacyjnych. Dane zdobywców nagród będą przetwarzane przez okres 10 lat.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przetwarzanie wizerunku przez Organizatora
nastąpi w zakresie: sporządzenia relacji fotograficznej, audio – wideo oraz umieszczenia tego
materiału na stronie internetowej i fanpage’u Kopalni Kultury na facebooku,

4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty
elektronicznej – iodo@mbp.czeladz.pl
5. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych
osobowych 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, które wyrażono na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie informację lub
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1
ZGODA NA UDZIAŁ W WYDARZENIACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI IM. MARII
NOGAJOWEJ, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

……………………………………, data:……………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w wydarzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi
im. Marii Nogajowej oraz przetwarzanie i wykorzystanie umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki …………………………………………………………..……………….,
zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości,
w mediach: Internecie, prasie, telewizji.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi im.
Marii Nogajowej i udostępniany na stronie internetowej i fanpage’u Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czeladzi im. Marii Nogajowej i Kopalni Kultury na facebooku.
Zgoda jest udzielana na okres trwania działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czeladzi im. Marii Nogajowej.

………………........................................... .....................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

