Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!
Regulamin konkursu

1. Konkurs „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” organizowany jest przez
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
2. Celem konkursu jest dobra zabawa międzypokoleniowa oraz
aktywizacja ruchowa w czasie pandemii i izolacji.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich dziadków tzn. dziecko
zaprasza do wspólnego tańca swoich dziadków.
4. Należy utworzyć 3 osobowy team ( a. dziecko + babcia i dziadek,
b. dziecko + babcia i babcia lub c. dziecko + dziadek i dziadek)
i wspólnie zatańczyć.
5. Zatańczyć można już istniejącą animację taneczną tj. macarena,
kaczuchy, choco choco chocolate itp. lub stworzyć całkowicie nową,
własną choreografię.
6. Maksymalny czas prezentacji to 3 min.
7. Wspólnie przygotowany i zarejestrowany taniec wraz z załącznikami:
• Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia
• Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• Załącznik nr 3 - zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
• Załącznik nr 4 - klauzula informacyjną
Należy przesłać na adres iwonapiechocka-jozwiak@mok.gniezno.pl do
19.01.2021r.
(nagranie wraz z choreografią należy przesłać poprzez serwer zewnętrzny
www.wetransfer.com)
8. Zgłoszenia w konkursie może dokonać rodzic lub opiekun prawny.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na podstawie otrzymanych
zgłoszeń wraz z nagraniami prezentacji tanecznych. O wynikach
konkursu organizator poinformuje 21.01.2021r. za pośrednictwem strony
internetowej www.mok.gniezno.pl oraz na profilu MOK na Facebooku.
10. O wyłonieniu zwycięzców decyduje jury powołane przez organizatora.
11. Jury oceniać będzie:
• Choreografię
• Kostiumy
• Współpracę i pomysłowość teamu
• Ogólne wrażenie artystyczne
12. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w postaci pucharów dla
zdobywców I, II i III miejsca (puchar otrzymuję każdy członek teamu!!!)
13. Szczegółowych informacji udziela Iwona Piechocka-Jóźwiak,
instruktor merytoryczny MOK tel. 61 426 46 30 wew. 23.

Załącznik 1
Karta zgłoszeniowa
„Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!”
Konkurs taneczny dla dzieci i ich dziadków

Imię i nazwisko wykonawców
1.

Dziecko………………………………………………………...

2.

Dziadek/babcia…………………………………………………

3.

Dziadek/babcia…………………………………………………

Nazwa całego teamu:………………………………………………….

Załącznik nr 2
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dziecko)
(ze względu na brak zdolności do czynności prawnych oświadczenie
powinien wypełnić i podpisać rodzic bądź opiekun dziecka)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających
wizerunek mojego dziecka (w formie zdjęcia) w tym imienia i nazwiska
……………………………………………, w celu i w zakresie niezbędnym do
udziału w konkursie „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” organizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój
wizerunek
(w formie zdjęcia) w tym imienia i nazwiska
……………………………………………,
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie „Babciu! Dziadku!
Zatańcz ze mną!!!” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury zgodnie
z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………...

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój
wizerunek
(w formie zdjęcia) w tym imienia i nazwiska
……………………………………………, w celu i w zakresie niezbędnym do
udziału w konkursie „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” organizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………...

Załącznik nr 3
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (dziecko)
W związku z uczestnictwem w konkursie „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!”
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X
zaznaczyć właściwe):
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
□ publikacjach na stronie internetowej, mok.gniezno.pl
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest
ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
może być wycofana w dowolnym czasie.
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (babcia/dziadek)
W związku z uczestnictwem w konkursie „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!”
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku w (literą X zaznaczyć właściwe):
□ publikacjach na stronie internetowej, mok.gniezno.pl
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest

ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
może być wycofana w dowolnym czasie.
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, podpis)
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (babcia/dziadek)
W związku z uczestnictwem w konkursie „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!”
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku* w (literą X zaznaczyć właściwe):
□ publikacjach na stronie internetowej, mok.gniezno.pl
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest
ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
może być wycofana w dowolnym czasie.
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, podpis)

Załącznik nr 4
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1,
informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu
„Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
(adres: ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 46 30,
e-mail:sekretariat@mok.gniezno.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w/w imprezy oraz
upubliczniania wizerunku.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w
sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww.
Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach konkursu
„Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” dane osobowe zwycięzców mogą być
przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości
publicznej osobom zgromadzonym.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
•
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Organizacja konkursu „Babciu! Dziadku! Zatańcz ze mną!!!” jest związana z
koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba
biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania
danych osobowych.

