Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 4/2021 r.
Dyrektora MBP
z dnia 26.04.2021 r.

Regulamin Przeglądu
Czeladzkie Talenty – online 2021
§1
1. Cele Przeglądu Czeladzkie Talenty – online 2021, zwanego dalej „Przeglądem”:
•

przedstawienie talentów i osiągnięć mieszkańców Czeladzi,

•

wymiana i propagowanie twórczości szczególnie uzdolnionych mieszkańców Czeladzi,
zwanych 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, zwany dalej „Organizatorem”.
4. Przegląd odbędzie się w formule online.
5. Terminy:
•

04.05 do 04.06.2021 – przyjmowanie zgłoszeń,

•

07.06 do 11.06.2021 – ocena Jury,

•

14.06.2021

– ogłoszenie wyników.

§2

1. Przedmiotem konkursu jest:
•

wykonanie pracy plastycznej lub dowolnie innej pracy i przesłanie jej zdjęcia lub filmu,

•

pokazanie swoich zdolności (wokalnych, tanecznych, muzycznych lub innych),
za pośrednictwem filmu o maksymalnym czasie trwania do 3 minut.

2. Przegląd został podzielony na kategorie wiekowe:
•

Uczestnicy do 6 roku życia (rocznik 2015 i młodsi),

•

Uczestnicy w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2009-2014),

•

Uczestnicy w wieku od 13 do 16 lat (rocznik 2005-2008),

•

Uczestnicy powyżej 17 roku życia (rocznik 2004 i starsi).

3. Zgłoszenie do Przeglądu zawierające zdjęcia lub nagrania audio-video należy wysłać na
adres: kopalniakulturyczeladz@gmail.com. W wypadku większych plików sugeruje się
przesyłanie linków kierujących do strony: https://wetransfer.com lub innych, bezpłatnych
dla pobierającego, serwisów pozwalających na przesyłanie danych za pomocą internetowej
przestrzeni dyskowej.
4. W wiadomości należy również przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie:
www.kopalniakultury.czeladz.pl.
§3
1. Uczestnicy zgłaszający się do Przeglądu oświadczają, że są mieszkańcami Czeladzi.
W przypadku grup wymagany jest w składzie minimalny 60% udział mieszkańców
Czeladzi, w wypadku duetów – 50%.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści prezentowane w zgłoszeniu.
3. Każdy z uczestników, który nie ukończył 18 lat jest zobowiązany przesłać skan podpisanej
przez prawnych opiekunów zgody na udział w wydarzeniu i publikację wizerunku zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku
z wykorzystaniem materiałów niebędących ich własnością w rozumieniu Ustawy o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych.
5. Kopalnia Kultury zastrzega możliwość, w ramach promocji Przeglądu, zamieszczania
nadesłanych prac w mediach społecznościowych oraz na stronie Kopalni Kultury.
Publikowane będą tylko prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
§4
1. Członków Jury wyznacza Kierownik działu Kopalni Kultury a powołuje ich Dyrektor MBP
w formie zarządzenia.
2. Jury oceniać będzie uczestników na podstawie wewnętrznie ustalonych kryteriów,
uwzględniających m.in. ogólne wrażenie artystyczne, zaangażowanie oraz przygotowanie
do występu.
3. Jury ma prawo do nieprzyznania miejsca w danej kategorii bez podania 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. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz
dyplomy dla uczestników Przeglądu.
2. Forma rozdania nagród oraz możliwość występu podczas Dni Czeladzi jest uzależniona od
aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.

§6
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej
w Czeladzi, z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź, zwana dalej „Administratorem”.
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej
w Czeladzi, z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź, jest Pani Agnieszka Wiejak,
nr tel.: 600 145 852, e-mail: wiejak.agnieszka098@gmail.com lub iodo@mbp.czeladz.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych, informacyjnych,
digitalizacyjnych, archiwizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej
w Czeladzi oraz działu Kopalni Kultury.
4. Dane osobowe zostaną usunięte do dnia 30 września 2022 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.
5. 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-video oraz
umieszczenia zarejestrowanego materiału na stronie internetowej i fanpage'u Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz działu Kopalni Kultury.
6. Wyrażenie woli zgodne jest z postanowieniami 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.
7. Podstawą przetwarzania
Administratora.

danych

osobowych

jest

prawnie

uzasadniony

interes

8. 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 przez jej cofnięciem.
9. Zarejestrowany uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy poweźmie informację lub uzna, że
przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Wyrażenie zgody jest czynnością dobrowolną, jednak konieczną, aby wziąć udział
w wydarzeniu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu

ZGODA NA UDZIAŁ W WYDARZENIACH MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. MARII NOGAJOWEJ
W CZELADZI ORAZ PRZETWARZANIE
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Czeladź,......…......................................
data

Oświadczam, że wyrażam zgodę* na udział dziecka w wydarzeniach Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz przetwarzanie, wykorzystanie,
w tym umieszczanie zdjęć, nagrań, filmów i innych materiałów zawierających wizerunek mojego
dziecka
…............................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

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 im. Marii Nogajowej w Czeladzi i udostępniany na stronie internetowej i fanpage'u
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz działu Kopalni Kultury.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Przeglądu Czeladzkie
Talenty – online 2021 i akceptuję wszystkie jego warunki.

…..........................................................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…..........................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Zgoda jest udzielana na okres trwania działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej
w Czeladzi.

Załącznik nr 2
do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy Przeglądu
Czeladzkie Talenty – online 2021
Wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Przeglądu
Czeladzkie Talenty - online 2021 oraz posiadaniem wszystkich zgód przez w/w wymaganych
1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:

…............................................................................................................................................................
2. Pseudonim sceniczny lub nazwa grupy:

…............................................................................................................................................................
3. Rok urodzenia:
(w wypadku zgłoszenia grupowego proszę wpisać wybrany zakres z § 2 pkt. 1 Regulaminu)

…............................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania:
(w wypadku zgłoszenia grupowego, zgłaszający deklaruje ponad 60% udział mieszkańców Czeladzi w składzie grupy,
50% w wypadku duetów)

…............................................................................................................................................................
5. Adres e-mail:

…............................................................................................................................................................
6. Telefon kontaktowy:

…............................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Przeglądu Czeladzkie Talenty – online 2021 i zgadzam się
z jego postanowieniami.*

….........................................................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w celu rejestracji
uczestników i ogłoszenia wyników Przeglądu Czeladzkie Talenty – online 2021. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne aby wziąć udział w wydarzeniu. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi
prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27, dział
Kopalnia Kultury, ul. Trznadla 1.*

….........................................................................
data i podpis

Wyrażam 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.*

….........................................................................
data i podpis

* W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny

