Regulamin
„Międzyzdrojskie Herody 2019”
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek.

1. Organizator:
Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje.

2. Termin oraz miejsce przeglądu:
18 stycznia 2019 roku, godzina 10:00 - sala teatralna Międzynarodowego Domu Kultury.

3. Cele przeglądu:
•

prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,

•

rozwijanie umiejętności artystycznych,

•

wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych,

•

kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród młodego pokolenia,

•

kontynuacja polskiej tradycji kolędowania.

4. Uczestnicy:
W przeglądzie mogą wziąć udział grupy, koła teatralne, zespoły muzyczne działające
w szkołach, ośrodkach kultury oraz innych placówkach wychowawczych i oświatowych.

5. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia (załącznik nr 1)
przesłana do dnia 9 stycznia 2019 r. pocztą lub na adres e-mail:biuro@mdkmiedzyzdroje.com

6. Kategorie:
Przegląd obędzie się w dwóch kategoriach:
a) wokalna – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
b) teatralna – zespoły jasełkowe i grupy teatralne.

7. Czas trwania prezentacji:
Czas prezentacji wynosi do 15 minut.

8. Forma prezentacji:
Występom mogą towarzyszyć; akompaniament „ na żywo”, podkłady muzyczne na płytach CD
lub na pendrive (MP3, WAV, itp). Do dyspozycji uczestników Organizator zapewni sprzęt
nagłaśniający, odtwarzacz CD (MP3), oświetlenie oraz fortepian koncertowy.

9. Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie:
a) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: walory wokalne, dykcja, opracowanie
muzyczne, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
b) zespoły jasełkowe, grupy teatralne: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego
słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny.

10. Nagrody:
Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
a) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne;
b) zespoły jasełkowe i grupy teatralne;
Za zajęcie I, II oraz III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

11. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po przeglądzie i obradach Jury.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.

13. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

14. Zasady publikacji oraz ochrony danych osobowych:
Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych osobowych (ADO):
Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów
Warszawy 20, posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący
sposób:
a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com

Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez

danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD
poprzez e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com

Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1
lit. B) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora.
Profilowanie:
Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów
przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Ochrony Danych Osobowych
(która to jest dostępna na stronie internetowej MDK).

Wizerunek
1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com).,
stronie w serwisie facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale
w serwisie youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA
publikowane są fotografie i materiały wideo z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których
organizatorem jest MDK.
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede
wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania
swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku
osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres:
iod@mdkmiedzyzdroje.com, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na
stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego
funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
„Międzyzdrojskie Herody 2018”
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek.

Nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria (wokalna/teatralna)…………………………………………………………………………………………………
Instruktor (telefon, e-mail)………………………………………………………………………………………………………
Jednostka delegująca (adres, telefon, e-mail)…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prezentacji………………………………………………………………………………………………………………………
Czas trwania…………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj akompaniamentu (półplayback CD, gitara, fortepian lub inne)………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zapotrzebowania techniczne ( ilość mikrofonów i inne)……………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
dostępnymi w Regulaminie „Międzyzdrojskie Herody 2018” Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Jasełek oraz oświadczam, że mam uprawnienie do przetwarzania podanych przeze mnie
danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych w zakresie, o którym mowa w Regulaminie.

……………………………………………………………
Data, podpis instruktora

