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Zarządzenie Nr l0l2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 14'02.Ż022 r.

w sprawie wprow adzenia:
REGULAMIN WYDARZENIA -

II Gminny Konkurs Recytatorski ,,Witaj Wiosno!" -

w dniu 16 marca2022r., godz. I1.00.
Na podstawie art' 17 ustawy z dnia 25 paŹdziemika 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej lDz' U. z 2020 t' poz. 194 z póżn. zm.l, $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIXl164l20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia28
lutego 20Ż0 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach lDz.Urz. Woj. Podl. Z2020
t., poz. I390l, zarządzam co następuje:

$1
l ' Wprowadza się:

1. Regulamin wydarzenia * II Gminny Konkurs Recytatorski ',Witaj Wiosno!'' - stanowiący
załącznik nr. 1 do niniej szego zarządzenia.
2. Kartę zgłoszenta do ww. konkursu - stanowią cy załączn1k nr. 2 do niniej sz ego zarządzenia.
3. Zezwo|enie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku do ww. konkursu - stanowiący
zaŁączn1k nr. 3 do niniejszego zarządzenia.

$2
1' Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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DĘglHil
Załqcznik Nr I

Do Zarzqdzenie Nr I0 /2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnia 14.02.2022 r.

REGULAMIN WYDARZENIA -

II Gminny Konkurs Recytatorski ,,Witaj Wiosno!" -

w dniu 16 marca Ż022r., godz. l 1 .00.

Organizatorem II Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,oWitaj Wiosno!'' jest Dom Kultury w Łapach
Konkurs odbędzie się I6 marca 2022 r. o godz, 11:00

w Sttli widowiskowej Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8.

1. Organizator
1. organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele
l . Ideą konkursu jest upowszechnienie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieŻy.
2. Pobudzanie twórczej aktywnoŚcidzieci i młodzieŻy.
3. Budzenie i rozwój wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo
mówione i inscenizację'

3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs polega na przygotowaniu recytacji wiersza lub fragmentu prozy związanej z Dniem Wiosny.
2. Konkurs będzie odbywać się w trzech kategoriach ijest przeznaczony dla:

- przedszkolaków (wiek od 4 do 6 lat)'
- uczniów klas I-III

-uczniów klas IV-VIII z terenu gminy Łapy.
3' Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

4. Zgłoszenie dzieckado konkursu jest jednoznaczne Z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz
zwyraŻeniemzgody naprzetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych dziecka orazna
rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

4. Zgłoszenie do Konkursu
1. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenianaleŻy dostarczyć osobiście do sekretariatu Domu Kultury w Łapach
(pokój 207) lub przesłać na adres e-mail: jjanuszewicz@'tlklapy,pl
2. Termin nadsyłania zgłoszen: 14'03.2022 r.

3. ogłoszenie laureatów nastąpi 18.03.202Ż r' na stronie organizatora- dklapy.pl i stronie Facebook Domu
Kultury.

5. Repertuar
1. Uczestnicy przygotowują recytację wiersza lub fragmentv prozy oraztworzą inscenizację sceniczną (np

kostiumy, dodatki sceniczne) opowiadającą o Dniu Wiosny.

6. Kryteria oceny jury
1. Dostosowanie repertuaru do wieku, upodobań i wrazliwości emocjonalnej dziecka'
2. Forma prezentacji.
3. Wyrazistość mowy i dykcji.

Dom KulturyWŁapach, ul' Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy.pl facebook.com/dklapypl
Sekretariat:tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl www.dklapy.pl



DĘsluil
4. ogólny wytaz artystyczny (naturalność wykonawcy, osobowośÓ sceniczna).
5' Kreatywność zaproj ektowanej inscenizacj i.

7. Nagrody
l. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Ku|tury w Łapach.
2. Nagrody powinny byó odebrane przez osoby podpisane na karcie zgłoszenia rodzic/ opiekun prawny dziecka w
siedzibie organizatorów: w Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8 w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
3. Po upływie tego terminu nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztąna adres wskazany w karcie
zgłoszenia.

8. Jury
Recytacje oceni powołanę przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach Jury Konkursowe'

9. Uwagi końcowe
1'Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacjąregulaminu orazwyrażeniem zgody naprzetwarzanie
danych osobowych uczestnika przezorganizatora, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oraz promocji
konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Szczepółowvch informacii temat konkursu udziela:

Dom Kultury w Łapach:
Joanna Januszewicz

Tel. 504 666 520
tel. 85 715 23 00
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Załqcznik Nr 2

Do Zarzqdzenie Nr I0 /2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnią l,l.02.2022 r

Karta zgłoszenia uczestnika ,,Witaj Wiosno!" 2022
Imię Nazwisko (uczestnik

Imie Nazwisko (rodzic/ooiekun orawnv):

Kontakt e-mai l, telefon:

Miejscowośc:-
Zgłaszany

Autor:

Forma utworu

Ja, niŻei podpisany/a, oświadczam, że:

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Gminnym Konkursie Recytatorskim ''Witaj Wiosno!''
organizowanymprzezDom Kultury w Łapach w terminie 16.03.2022 r., w Domu Kultury w Łapach. odpowiadam za

bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca konkursu. Biorę na siebie odpowiedzialnoŚć

finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko w mięniu organizatorów oraz osób trzecich, zapoznałem się i

akceptuję Regulamin II Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,,Witaj Wiosno!''.

Ponadto wyraŻam zgodę na:

Ja, niŻei podpisany/a oświadczam, że .vqiraŻam zezwolenie na wykorzystanie wizerunku dziecka' którego jestem

rodzicem/opiekunęm prawnym przezDom Kultury w Łapach' Niniejsze zezwolenię dotyczące wizerunku utrwalonego

w postaci zdjęć i filmów z II Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,,Witaj Wiosno!'' organizowanego przez Dom

Kultury w Łapach:jest nieodpłatne' nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszęlkię

formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizęrunku na stronach internetowych

DK Łapy orazna portalach społecznościowych, na których DK Łapy posiada konto, w celu promocji II Gminnego

Konkursu Recytatorskiego ,'Witaj Wiosno!''' organizowanęgo przęz Dom Kultury w Łapach. Wizerunęk może być

uzyty do róŻnego rodzaju form ęlektronicznego przetwarzania obrazl, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku

akceptacji produktu końcowego' lecz nie w formach obraŹliwych lub ogólnie uznanych zanieetyczne.

organizator ponadto informuje, zę: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Łapach, ul.

Główna 8, 18-l00 Łapy' NIP: 966-05-13-93ó, tel. 85 7|5 23 00, sekretariat@dklapy'pl, https://dk1apy.pl/. Pani/Pana

danę osobowe będą przętwatzanę w celu uczestnictwa w II Gminnym Konkursie Recytatorskim ,,Witaj Wiosno!''.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. e RoDo. Kontakt z Inspektorem ochrony

Danych: iod@dklapv.pl' Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzaniaPana/Pani danych osobowych znajdują się

w Załączniku Nr 3 II Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,,Witaj Wiosno!'', organizowanęgo ptzez Dom Kultury w

Łapach, oraz u Adm inistratora.

Czytelny podpis opiekuna prawnego

Dom Kultury W Łapach, ul. Główna 8, '|8-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
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Załqcznik Nr 3

Do Zarzqdzenie Nr I 0 /2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnia 14.02.2022 t".

(data i miejscowośó)

(imię i nazwisko)

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zdnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z2019 r. poz. 1231), zęzwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka oraz nieograniczonę czasowo oraz teĘrtorialnie wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w dniu 16.03.20ŻŻ r. w formie zdjęÓlnagrań video w związku z udziałem w II Gminnym
Konkursie Recytatorskim ,,Witaj Wiosno!'' organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2' wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, wyświetlanie w sieci Internet na stronie internetowej

dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook;
3. publiczne wystawianie' rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także

publiczne udostępnianie wizęrunku' w taki sposób, aby kaŻdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasię przez siebie wybranym.

Wizerunek mojego dziecka może być użly do róznego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a takŻe zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem) natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą byó cięte, montowane,
modyfikowane' dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o promocji II
Gminnego Konkursu recytatorskiego ,,Witaj Wiosno!'' organizowanego przezDom Kultury w Łapach.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie'

Imię i nazwisko dziecka:

Wyrażam/nie wyrażam zgodęly na publikowanie imienia i nazwiska dziecka wrazze zdjęciem.

Jednocześnię oświadczam, Że zapoznałeml-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie
przetw ar zani a danych o sobowych (na odwroc i e).

(czyte|ny podp is składaj ącego oświadczęn ie
rodzica/-ów/opiekuna/-ów prawnego/-ych)

Dom KulturyWŁapach, ul. Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
facebook. co m/d k la pyp I

wwlv.dklapy.pl
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy. pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku - zgodnie z art,13 ust. 1

i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób firycznych w nviązku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46AilE (zrvanego
dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach' ul. Główna 8, 18-

l00 Łapy' tel. 85 715 Ż3 00, fux: 85 875 18 54,

email : sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit' a) RoDo, powołał Inspektora ochrony Danych, z

którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, moze się Pani/Pan
kontaktować za pomoc ą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Wizerunek będzie ptzetwarzany w celu promocji II Gminnego Konkursu recytatorskiego

,,Witaj Wiosno!'' organizowanego pnLez Dom Kultury w Łapach. na podstawie zgody tj. art.

6 ust. 1 lit. a RoDo, którą moŻe Pani/Pan w każdej chwili wycofaÓ.
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionymprzez administratora danych osobowych'

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowę oraz wizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia w/w celu oraz przęz
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6' Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwaruania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanta

danych osobowych,
7 ' Gdy uzna Pani/Pan' Że przetwatzanię danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące

przepisy w tym zakresię przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
8. Zgoda moŻe zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośó z

prawem ptzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

profilowania, o którym mowa w art.22'
1 1. Nie przekazujemy Państwa danych pozatercn Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z

zastrzeŻęniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook moŻe przekazywać Państwa dane poza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwietdzonychprzez Komisję Europejską orazopieru się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrazenia zgody zwycięzcy
losowania)
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