Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
„XIII TALENCIK 2022”
I. INFORMACJE OGÓLNE.
§1
Organizatorem konkursu jest Klub "Łęg" Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku.
§2
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży z Włocławka i okolic.
3. Dopuszcza się prezentacje zbiorowe.
§3
Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEDMIOT KONKURSU.
§4
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie prezentujący następujące dziedziny śpiew, taniec,
inne umiejętności (recytacja, gra na instrumencie, sprawnościowe) w następujących
kategoriach wiekowych i konkursowych:
I kat. – dzieci klas 0-1 szkoły podstawowej oraz grupy 0 z przedszkoli- śpiew, taniec, inne
umiejętności (taniec tylko grupowy max ilość 8 osób)
II kat. – dzieci klas 2-4 szkoły podstawowej - śpiew, taniec, inne umiejętności (taniec tylko grupowy
max ilość 10osób)
III kat. – dzieci klas 5-6 szkoły podstawowej - śpiew, taniec, inne umiejętności (taniec tylko grupowy
max ilość 10 osób)
IV kat. – dzieci klas 7-8 szkoły podstawowej - śpiew, taniec, inne umiejętności (taniec tylko grupowy
max ilość 10 osób)

Z jednej instytucji mogą wziąć udział maksymalnie 2 zgłoszenia w danej kategorii wiekowej i
konkursowej.
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§5
a) Termin konkursu
20 maja 2022, początek godzina 9.00
(w przypadku dużej ilości zgłoszeń nastąpi podział godzinowy, a w przypadku niesprzyjającej pogody
konkurs będzie przeniesiony do budynku)
b) Miejsce konkursu:
Centrum Kultury „Browar B.” - Dziedziniec

ul. Łęgska 28, Włocławek (wejście od ul. Bechiego)
c) Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13.05.2022r. na adres:
e-mail klubleg@ckbb.pl
bądź pocztą: Klub „Łęg” Centrum Kultury "Browar B."
ul. Płocka 246, 87 – 800 Włocławek
z dopiskiem: „XIII Talencik”
d) Prezentacje wokalne mogą być wykonywane z akompaniamentem własnym lub z podkładem
muzycznym (dostarczonym organizatorowi konkursu na nośniku USB)
e) Prezentacje taneczne z własnym podkładem muzycznym (dostarczonym organizatorowi konkursu
na nośniku USB)
f) Uczestnicy wykonują jedną prezentację dostosowaną do wieku wykonawcy.

g) W skład jury specjaliści w dziedzinie muzyki, recytacji, tańca.
Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest wysłuchanie i obejrzenie wszystkich.
prezentacji zgłoszonych do konkursu.
h) jury konkursu będzie oceniać dobór repertuaru, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz
artystyczny.
i) werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
§6

Nagrody:
Za I, II, III miejsca statuetki, dyplomy oraz medale wyróżnionym w kategorii wiekowej i
konkursowej.
IV INFORMACJE DODATKOWE
§7








Kolejność prezentacji ustala organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku małej ilości
uczestników i utworzenia dodatkowych wyróżnień lub rozdzielenia kategorii.
Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD, mp3.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania
zdjęć z konkursu na stronie internetowej swojej instytucji.
Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem oraz pobytem
pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez dozoru.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie:
www.ckbrowarb.pl

Wszelkich informacji udzielają:
Kierownik Klubu „Łęg” -Magdalena Musielewicz: tel. 54 233 97 05, 694 244 019

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§8
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), zwanego dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury „Browar B.” we
Włocławku, ul. Łęgska 28 tel.54 4270230
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,
e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Klub Łęg CK "Browar B." ul. Płocka 246
87-800 Włocławek w celu przeprowadzenia konkursu "XIII Talencik"- art. 6 ust 1 lit.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w
konkursie.
7. Państwa dane przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do
osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.

Załącznik do Regulaminu Konkursu 'Talencik"
Łęg 2022
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wizerunek)
mojego dziecka/podopiecznego przez Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku w celach
wynikających z regulaminu konkursu "XIII Talencik" 2022.

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )
......………………..............…………………
Uwaga: Zgodę na przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego należy przesłać wraz z kartą
zgłoszenia.

