REGULAMIN
PREZENTACJE KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
pt. „ Śpiewajmy i grajmy mu”
- które odbędą się o godz. 13:30 – 14:30 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
w dniu 10.12.2022r. na Starym Mieście w Iławie.
Organizatorzy: Iławskie Centrum Kultury

Cele wydarzenia:
✓
✓
✓
✓

krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów i pastorałek
łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie
wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości
zaprezentowania ich uzdolnień

Zasady uczestnictwa:
1. PREZENTACJE KOLĘD, PATORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
są wydarzeniem o otwartej formie. Udział w nim mogą wziąć zarówno dzieci jak
również młodzież i osoby dorosłe. Jego uczestnikami mogą być: chóry,
amatorskie zespoły wokalno – instrumentalne, soliści.
2. W przypadku zespołów i chórów zgłoszenia dokonuje osoba będąca ich
przedstawicielem
3. Czas trwania jednej kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej – nie może być krótszy
niż 1min. i nie dłuższy niż 5 min.
4. Zgłoszenie udziału powinno zawarte być w formie wypełnionej karty uczestnictwa,
która

dostępna

jest

do

pobrania

na

stronie

internetowej

Organizatora

(www.ick.miastoilawa.pl).
✓ Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia
2022 r. (tj. poniedziałek) do godziny 15:30 na adres: animacja@ickilawa.pl
wypełnionej karty zgłoszenia (załączonej do regulaminu).

Przebieg:

1. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do interpretacji regulaminu
oraz informuje, iż nie ma możliwości do odwołania od jego postanowień. W trosce
o dobro uczestnika decyzje Organizatora odnośnie wyboru wyróżnionych prezentacji
są niepodważalne.
2. Organizator przewiduje upominki dla uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na portalach społecznościowych:
Facebook, Instagram oraz kanale YouTube, wyselekcjonowanych i wyróżnionych
prezentacji.
4. Wzięcie udziału w PREZENTACJACH KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK
ŚWIĄTECZNYCH równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku w sieci.

KARTA ZGŁOSZENIA
do PREZENTACJI KOLĘD, PASTORAŁEK

I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
2. Tytuł kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej oraz autor:
1.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
2.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
3…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

3. Nazwa zespołu/…………………………………………………………………………

4. Adres e-mail, nr telefonu………………………………………………………………
5. Potrzeby techniczne……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Dane osobowe
1. Administratorem Danych jest Iławskie Centrum Kultury
z siedzibą przy
ul Niepodległości 13A, Iława.
2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail:
iod1@panetpol.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursów
organizowanych przez Iławskie Centrum Kultury z siedzibą: ul Niepodległości 13A,
Iława.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także
na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej
niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, nie będą także przekazywane
do państw trzecich.

