
Kpnkyrs muzycznyyn. @@ CieóieWania” z akyzjl fDm'amatix

Miejski Ośrodek Kuliury u Koluszkach ogłasza konkuls muzyczny pn. _,Dlu Ciebie Mamu"

z Okazji Dnia Malkl
›

Konkurs przemoe/ony Jes”! dla dllecl u wreku 7 , 15 lol z ierenu rrrrnny Koluszki
Warunkltm udzialu w konkursie res- nagram: r przeslnnre snrrrorl/ielnre uykonnnegn urnoru

mll/ycmegu rlln mamy x

Nagrani: naIe7y wys-lui- wm/ , lelulanem knukursnwym. [gnu—u na prlelwar/Anlc dnnyelr

uoobunyclr oraz xgadq na prlelwar/anięurzerunku na udres eemulL mokkoluvkiiiąinlcrimpl
' zmar łpląlek)

Nagrania oeenrunie będą pucz jury powołane przez Ol'gunlzalorą

ilu dnia 2”

u renninie wręczenia llxgrdd zwycięzcy zosrann peulnoornieni poprzez email. 7 ktńregn

bedzie.wyslane nagmllie.
.x grodzonc uykonania znnrieszone zosrann nn Fnccbcoku Mreiskiego osrodka Kulmly

w dniu 26 maja 2020 r.

&ggLa/min konkuLSLDIHCiebieMunro

]. Prze «gólne:

Konkun (”gam/«Man) jcsl nne, Mierski Ośrodek Kullury w Kulm/kuch, przy nie 3 Mam :
leny dalej ()rganimmrem konkursu.

Udzml u konknme jesl równoznaczny , ukuepuqą pr/e/ uu/eslnlku mplsóu mgulmninu

oraz zobowiązuje go do przeslrzegania okreslonych w nim zasad.

ll Terminy miejsce:

Od 12 do 22 maja zuza r. nalczv przesylac samodzielnie wykonany utwór muzyczny nrrz
z formula/em konkursowym. [gniją na pwemawanie donyelr usnlnmyel. uw zgoda nn

przcmarzanic wizerunku na adres c›mail: mnkkolllsai'ńlimcnagl.

Wylollienie laureatńw nasląpi 25 maja! 2020 !.

Nagrodzone uykonnnio mmleszonc zostaną na l'accbocku Miejskiego Ośrodka Kułlury

w dniu ze maja 2020 r,



In Humaniu

Konkurs przeznaczonyjest dla dzieci w wieku 7 , 15 lux , terenu Gminy Koliisu . które

zosinnn podziclone na "ustępu c:: kulegnne umkime

' | katvgoria , vkuly punismuuuę klm-) If in
› "kun-gu aw/kołypn luwnucklnsylV-Vlll

Uczestnik konkursu mozeu» uć Ącdcn dawoluv ulwńr dedykowany mamie. Konkurs
~kiemu'nun _iesi n)|ąanic du soiisuiw

IV Cele knnkursu:

, populary/chzlćplcwu 'róddzicciimlodzicz_

' wzbudzanie i iozuijauieMagnum. oraz aklyunmu niu/„mus.,

, ksziuiumuin .. uwas-nimi unuqęinns'ni uysinpicu oraz radości z pre/enlovmniu

sv. oycgu lalcmu

v (ll-emu występu:

Jury puuninnc przez organizmom będzie oceniam:

, unmnki głosowe.

› dobór ingenium.

, minumum
› ogólnyWyraz anystyczuy.

v1 Nagrań)"

Ulguuizalol mgmdzi 3 osoby w każdej 7 kalegn "

O terminie wręczenia nagród ZWNĘL'V zus-uuu puumdomieni popr7c7. email. z mi:
będme uysiane nagranie.
Miejski Ośrodek Kulrur) zasirzcgn snbic mnzłiuuś' upuhhknuunia danych osób, które

otrzvmab' dypiam) i nagrody u amach dokumentowania konkursu

vu. Wykarzyslanie ulworńwmuzycmy h:

Przesłanie do Organimlora samodzielnie quanxncgo „minu murys/nego din mamy jest
„auuu/„nuna /. lid/,lelemcnl Organizmnmui zgody na jego uieiokmzue. nieudplalnc

puhiikuunnie na simnncii intcmcmuych oraz opublikouanis imieniu aniora u maierininch

;mimuuyjnych „un/nuycii „ konkurtemz n Ink/e na xvikorzysiyuaiiic przesłanego millenndu

u neuen prolnoc_ 'nych i marketingowych oignnizninru



Vlll. l'oslanowieuia końcowe:

I Nmiejvy Regulamin jen jedymm dokumentem określającvm zasad) konkursu
2 Wszelkie decyzje Organiulmm dm) ma knllkunll u; w. ące ] mlnlecaxc
3. Organizator nlc pullosl odpovlledzialncści za llsńmdzone nagranie wideo lub brak

„mhm i jego odlwcrzcnia
4. Organizator znsnzcgn soblc mozliwośc zmlnnu regulaminia

Klauzula inlormaq'jnn

Adminhllalorem Danvch Oąubuuych jśsl Mleykl (xnnlek Kultury » Kolllsaacll.
ul. ; Maia 195-040Koluszkl. Kontakt z Ad.nlnlsualoreln jest mozliw) drogą lelemnlc/ną na
numer (44) 714-58-80 oraz zn pośrcdmcmcm poczt: 97mm] nu adm:
mpkkoluszkm lnlcliml Adminislrmcl wyznaczył Inspektora Danych Osnhnnyuh kmml
icst: Robcn Radke. Kontakt z inspektorem Ochmn) Danych lest mozliu) n Inrmie mmlnwęl
pod adrewm„ lod [[kolmzki pl, Admlmslramr pr/elvkana kl.)7.cj uymicnluuc dane osohnpew
cclu i u zakresie niezbędmm dc mnllzncp kcnklusu. Dane podan: przez PauwPumą będą
pr/echuvknkum: pr/A'l okres unnnia kunkursu :: pnjegu ustaniu przez okres 72 mlesięcy lub
do u)cu|unla (uld)

Zgodmc A prchisnml RODOK względem danych usobowvch Pani/Puna d7lel. klńn-
będą przcmmzanc przez Mielskj Osrodek Kultury u Knlusz' ch. pn.).slugllją Fam/Faun
nuslępujqnc upmwnlcnla: pmun dostępu do danxch osobowych, prane da spru>lowanla
danych osobuwyc prawu do usunlęcla danych mnhmlych. prawo do ogzanlczanln
pnam'arzaniadanych osobow)

Pani/Pana dane nie będą pl kuzywanc lulum podmiolnm „ u) -

upmx'nnlinnych nn pndslunle przepi wpruwa)
w przypadku nie—prawidlowego pnelwmanla danych .mhnuych. przysiuguic

Pnni'Pnuu prawo do u nin skargi do pańsm'mwgo organu nadzamego do sprakx
ochlony danych.mh do Prezesa Lhzędn Ocllmn) Danych Oskvbowwh (ul Slzmk v (N'-193
Wmszawn)

„niem podmiolóvl

'RODD . Rozporządzcmc Parlamentu Eluopclskmgo . Rad) (b 201967? z :7 kulami
zme roku w sprawie nchmn) osób Fl/ycmych » związku z przem.-zaniem danych
osnhnnych ] u sprawic swobodnego „wplyw takich da ch oraz llch31cnia «Iyrekuwy
OSMGM'E (ogóln: rn/pur/qd/eme (› ochrania danych) (n;. Ur/ llF. l. I l9Jl ››



Fnrmulan knnkursowy:

lm :; i nazwisku uczesm ka konkursu

Klasa. do której uc ęszcza uczest

Wlek uczestnika

Numer te efonu kontaktowego! i
adres e-mu

Zgnda na pnltwirnnie danych osahowych zawanych w formularzukonkursowym

Wymzmn zgodę na przcmarzanlc danych osobom—cu mm (lub w prąpudku
wrazenia zgody przez opiekuna * moicgo dziecka) zauanycn n poiqzazym iormuiarzu
zgloszoninwymw celu ud7in|u w konkurśie

dniu c/ylelny podpis opiekuna

Zguda nn prlclwarmnicwill-runku

w, „urn Lgudę nu przeinumnro mojego (lub w przypadku wyrazenia zgod) plzcz
oplekuna , malego dziecka) nizorunku nym/. upublikowanic go na stronic imoruorowci MOK .
unu.mn oluuki ui oraz na pmmu F* ebooku MOK do cemu „i; —an„ ›. z mfcrmacją
i pwmaqą konkursu organizonancgo przez Miciski Ośrodek Kultury w Koluazkach
: uwagi na oingiy oiiarakrcr onion zgcdn uozosrajo nozna do momentu uycafuma Je;
wmzonio zgody icsr jcdnoznacznc z rym. iz fomgmflc, miny ino nagrania uu knn ie pr7e7
organizmom oraz uczesrnikn podczas imprez. przegladdn i konkursów mogu zin-nc
umieszczone nieodpiainic na sironio inlcmcqui MOK. Ponadto. |eslem świadoma/„x Le
prz luglue nu uprawnienie wycofania zgody n donoinyrn momencie, Wycofanie 7gody nic
wpbrud nn zgodnnf 7 pmucm przmurznuia. klńncgo dokonano nn podsranio ninicisz=i
zgody pn:—«1193 n 'ofanlcm

Zosta'amr'em poinfmmmmvw). ze wymknie zgody |est dobrounino

dniu c' lcinv podpls opiekuna


