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DZIECIÊCE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

“PRZEDSZKOLE  TAÑCZY  I  ŒPIEWA”
I³awa 2022

Organizatorzy:
I³awskie Centrum Kultury

Cel przegl¹du:
* popularyzacja dorobku artystycznego i³awskich przedszkoli,
* wymiana doœwiadczeñ ró¿norodnych form artystycznych,
* integracja œrodowisk lokalnych.

Patronat:
Burmistrz Miasta I³awy

Regulamin:
1. W imprezie mog¹ uczestniczyæ zespo³y prezentuj¹ce ró¿norodne formy artystyczne: œpiew, 

taniec towarzyski, ludowy, wspó³czesny, balet, inscenizacje muzyczne piosenek, gra 
na instrumentach, kanony, itp.

2. Prezentacje adresowane s¹ do zespo³ów dzieciêcych skupiaj¹cych dzieci z i³awskich 
przedszkoli.

3. Prezentacje nie maj¹ formy konkursu.

4. Z ka¿dej placówki wystêpuje jedna grupa artystyczna.

5. Czas trwania prezentacji przedszkola - do 12 minut.

6. Podk³ad muzyczny nale¿y dostarczyæ na p³ytach CD lub pendrive.

7. Podstaw¹ zg³oszenia jest nades³anie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 roku 
wype³nionej karty zg³oszenia, do³¹czonej do regulaminu.

8. Zg³oszenia nale¿y przes³aæ na adres: I³awskie Centrum Kultury, ul. Niepodleg³oœci 13A, 
14-200 I³awa lub mailowo: animacja@ickilawa.pl.

9. Prezentacje odbêd¹ siê 8 czerwca 2022 roku o godz. 9.30 w amfiteatrze w I³awie.

10. Przedszkola otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki.

11. O kolejnoœci prezentacji danego przedszkola decyduje losowanie z wy³¹czeniem 
Przedszkola Integracyjnego nr 2 w I³awie.

Dane osobowe
1. Administratorem Danych jest I³awskie Centrum Kultury  z siedzib¹ przy ul Niepodleg³oœci 13A, I³awa. 
2. Z Inspektorem ochrony danych mo¿na kontaktowaæ siê na adres e-mail: iod1@panetpol.pl.
3. Dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursów organizowanych przez I³awskie Centrum Kultury 

z siedzib¹: ul Niepodleg³oœci 13A, I³awa.
4.  Dane osobowe bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych bêd¹ podmioty upowa¿nione na mocy prawa, a tak¿e na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. 
6. Dane osobowe bêd¹ przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie d³u¿ej ni¿ przez okres niezbêdny do realizacji 

wskazanego celu.
7. Uczestnikom przys³uguje prawo dostêpu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Uczestnikom przys³uguje prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem.
 9. Uczestnikom przys³uguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.
10. Przetwarzanie danych osobowych nie bêdzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania, nie bêd¹ tak¿e przekazywane do pañstw trzecich. 
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