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REGULAMIN	KONKURSU

1. Organizator:
    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim                                                                                                      
    Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie                                                                                                                     
    Para�ia Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim                                                                                                         
    Para�ia Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim

2. KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA MŁODZIEZ� Y SZKO� Ł 
    S�REDNICH I DOROSŁYCH  

3. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
    - Recytacja (wiersz lub fr. prozy)
    - Poezja śpiewana 

4. Zasady wyboru i prezentacji tekstów:
    - Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie 
       lub obce w polskim tłumaczeniu , które można zaliczyć do liryki 
       religijnej oraz wiersze, modlitwy, poezja poszukująca sensu 
       egzystencjalnych dylematów istnienia ,poezja poszukująca 
       odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu…
    - Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu: klasyczne, 
       współczesne, tradycyjne, własne poetyckie i muzyczne.
       Recytator	lub	śpiewający	poezję	prezentuje	jeden	tekst,	
							który	nagrywa	na	płytkę	CD	lub	pendrive.
    - Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
    - Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania 
       pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, 
       jeżeli mają one na celu wzbogacenie interpretacji utworów.
    - Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć akompaniator 
       lub zespół muzyczny (max 3 osoby)

Specjalnie	powołana	komisja	konkursowa	oceni		nagrania	
i	wyłoni	uczestników	konkursu	�inałowego.	
Finał	odbędzie	się	stacjonarnie	
11.03.2022	r.	/piątek/od	godz.	10.00	
w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Sędziszowie	Małopolskim

5. Nagrody 
     Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia na etapie 
     �inału konkursu. 

6. Wypełnioną kartę zgłoszenia, oświadczenie RODO wraz z nagraną 
     prezentacją na podpisanej /imię i nazwisko autora oraz tytuł 
     utworu/ płycie CD lub pendrive prosimy wysłać na adres: 

     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim 
     ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski    
     z dopiskiem ( PKPR - 2022) do 18	lutego	2022	r.
					/Liczy	się	data	stempla	pocztowego/

    Wyniki eliminacji wstępnych konkursu zostaną ogłoszone 
    w dniu 28.02.2022r. na stronach internetowych:
    MGOK Sędziszów Małopolski - www.mgoks.pl 
    oraz WDK Rzeszów - www.wdk.podkarpackie.pl

    Szczegółowych informacji udzielają: 

Wioletta Czapka - MGOK Sędziszów Małopolski tel. (17) 2216044 w. 15

7. Informacje dodatkowe
    - Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na 
       stronie internetowej Organizatorów.
    - Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 
       wizerunku utrwalonego podczas konkursu za pomocą wszelkich 
       technik fotogra�icznych, nagraniowych oraz na przetwarzanie 
       swoich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
       w Sędziszowie Małopolskim
    - Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego 
       wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu  i telewizji 
       TVS Sędziszów Małopolski oraz nagrań i różnorodnych publikacji 
       dokumentujących, promujących i popularyzujących 
       XXX Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej.
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																																	KLAUZULA	INFORMACYJNA	RODO	
																									PODKARPACKI	KONKURS	POEZJI	RELIGIJNEJ

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �izycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), -  RODO, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziszowie Małopolskim z siedzibą ul. 3-go Maja 36, 39-120 Sędziszów 
Małopolski  tel tel. 17 2216044, e-mail: sekretariat@mgoks.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez 
Administratora: Pan Adam Mitał, e-mail:  , tel. 793916434iod@mgoks.pl

3. Pani/Pana/dziecka nad którym sprawowana jest opieka/ dane osobowe będą 
odpowiednio przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (udzielona 
zgoda) w celu organizacji i udziału w 30-stym Podkarpackim Konkursie Poezji 
Religijnej (Konkurs) , w celu wręczenia nagród oraz w celu promocji 
i upubliczniania informacji o Konkursie  oraz o działalności Administratora.

Ponadto na podstawie udzielonej zgody wizerunek  Pani/Pana/dziecka nad
którym sprawowana jest opieka utrwalony w postaci zdjęć i lub �ilmów 
z uroczystości rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród może zostać 
wykorzystany w celach promocyjnych i informacyjnych MGOK w Sędziszowie 
Małopolskim poprzez publikację na stronach internetowych oraz o�icjalnych 
pro�ilach społecznościowych prowadzonych przez MGOK  typu np. Facebook.

4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności 
upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić 
dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane 
zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania. W przypadku danych 
upublicznionych odbiorcami danych mogą być wszyscy.

Ponadto odbiorcami danych będą partnerzy organizacyjni Konkursu tj.: 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Para�ia Miłosierdzia Bożego 
w Sędziszowie Małopolskim, Para�ia Narodzenia NMP w Sędziszowie 
Małopolskim.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane 
mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy
prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są 
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie 
zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez Administratora w tym pro�ilowaniu oraz nie będą 
udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, oraz organizacjom międzynarodowym.7. Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem  sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (jeżeli przesłanką 
przetwarzania jest zgoda), prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem odmowy ich podania 
będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO 
– ORGANIZACJA KONKURSO� W

*
i wyrażam /nie wyrażam   zgodę(y)

na przetwarzanie odpowiednio moich danych osobowych i/lub danych 
mojego dziecka (podopiecznego)

………………………………………………………………….....................................…….
/miejscowość,	data,	czytelny	podpis	Rodzica	–	Opiekuna	prawnego/

*	niewłaściwe	skreślić
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