
 

REGULAMIN KONKURSU DOMOWY MINI PLAYBACK SHOW 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury  w Barcinie. 

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 7 – 12 lat. 

3. Każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór, w którym wciela się w 

wybraną gwiazdę imitując taniec i śpiew.  

4. O prezentacji i publikacji plików konkursowych decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

5. Obowiązuje limit uczestników – do 25 zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu 

decyduje kolejność zgłoszeń.   

6. Gotowe nagranie wideo wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych  należy wysłać na adres email: 

m.grobelska@mdkbarcin.com.pl najpóźniej do 11 stycznia 2021r . Plik wideo 

w formacie mp4. 

7. Każda prezentacja konkursowa zostanie umieszczona indywidualnie na 

profilu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w serwisie Facebook, gdzie 

będzie możliwość wyłonienia zwycięzcy w internetowym głosowaniu. 

8. Głosowanie publiczności trwać będzie 16 stycznia od godz. 12:00 do 16:00. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone podczas transmisji na żywo na profilu Facebook 

MDK Barcin o godz. 17:00. 

10. Przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. O nagrodzie 

decyduje ilość zdobytych głosów w postaci reakcji pod nagraniem. 

11. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

12. Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcami jest Milena Grobelska 

 email: m.grobelska@mdkbarcin.com.pl 

13. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA ORAZ PODPISANĄ PRZEZ 

RODZICA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(załączone do niniejszego regulaminu) należy wysłać pod adres email: 

m.grobelska@mdkbarcin.com.pl  

w terminie do 11 stycznia 2021 r. 

(wpisując MINI PLAYBACK SHOW w tytule wiadomości) 

Od rodziców dzieci zgłoszonych do udziału w Festiwalu wymagane są 

podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

(załączone do niniejszego regulaminu). 
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K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WIEK WYKONAWCY 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POSTAĆ W KTÓRĄ WCIELA SIĘ DZIECKO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRZYBLIŻONY CZAS PREZENTACJI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA oraz NUMER TELEFONU i E-MAIL 

 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację 

wizerunku mojego dziecka na następujących stronach: www.mdkbarcin.com.pl., 

www.mdkbarcin.com.pl/poglos-barcina, www.facebook. 

.com/kulturabarcin/, www.tvlbarcin.pl, afiszach, folderach 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 w celu 

udziału KONKURSIE INTERNETOWYM Domowy Mini Playback Show organizowanym przez 

Miejski Dom Kultury w Barcinie. Zgoda dotyczy przetwarzania danych ich udostępniania 

oraz prezentacji wizerunku dziecka na potrzeby promocji Miejskiego Domu Kultury w 

Barcinie. Dane będą przechowywane w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.  

 

                                           ……………………………….. 

     ( data, podpis rodzica/opiekuna) 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejski Dom 

Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin. tel. 52 353 93 90, email: 

kulturabarcin@o2.pl 

 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 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

                                               ……………………………….. 
     ( data, podpis rodzica/opiekuna) 
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