
ORGANIZATORZY
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

CELE PRZEGLĄDU
- prezentacja osiągnięć artystycznych szkół ponadgimnazjalnych,
- umożliwienie młodzieży konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów,
- doskonalenie pracy artystycznej zespołów szkolnych,
- wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących ze szkolnymi zespołami artystycznymi.

FORMY UCZESTNICTWA
muzyka –  soliści, zespoły - wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne, chóry, 
/czas prezentacji: 2 utwory –  max 8 min/
taniec –  towarzyski, nowoczesny, balet klasyczny i inne zespołowe formy, 
/czas prezentacji: max 8 min/
teatr –  żywy plan, /czas prezentacji max 20 min/ kabaret –  /czas prezentacji max 10 min./

TERMIN I MIEJSCE 
Przegląd odbędzie się  10 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 
/Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia przeglądu w zależności od ilości zgłoszeń./ 
Kolejność poszczególnych prezentacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl  



ZGŁOSZENIA
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 2 grudnia 2019 r.

OPRAWA MUZYCZNA I PRÓBY AKUSTYCZNE :
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy – mikrofony (pojemnościowe, bezprzewodowe) 
wzmacniacze (do gitary elektrycznej i basowej), fortepian, odtwarzacz audio cd/mp3. 
Istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiej próby akustycznej w dniu przeglądu od godz. 8.45 do 9.45.
wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu harmonogramu prób.

Uczestniczy w dniu przeglądu podczas prób dostarczają do akustyka na nośniku pendrive tylko pliki
z muzyką wykorzystywaną do występu nagraną w formacie mp3 lub wav.

NAGRODY 
Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody i dyplomy, których fundatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach.

KONTAKT 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 
tel / fax: (12) 272-15-11
e-mail: instruktorzy@mokis.myslenice.pl
www.mokis.myslenice.pl

UWAGI KOŃCOWE 
Organizator konkursu nie zwraca kosztów podróży. Ubezpieczenie oraz opieka nad uczestnikami 
konkursu podczas trwania przesłuchań pozostaje po stronie instytucji zgłaszającej. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Klauzura dotycząca wizerunku i danych osobowych:

Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  fotografowanie  i  filmowanie  swoich  występów  przez
Organizatora  oraz  nieodpłatną  publikacje  wszelkich  utrwalonych  w  ten  sposób  materiałów.  Każdy
uczestnik (również nauczyciel/instruktor zgłaszający grupy/solistów) zobowiązany jest to wypełnienia
zgody  na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w trakcie  trwania konkursu.  Za  niepełnoletnich uczestników konkursu zgodę wypełnia
rodzic lub inny opiekun prawny. 

http://www.mokis.myslenice.pl/


Informacja o przetwarzaniu danych klienta  oraz zgoda na przetwarzanie danych

Informujemy,  iż  administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  oraz  danych
osobowych uczestnika konkursu, które związane są z procesem edukacyjnym, jest Myślenicki Ośrodek
Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, NIP: 6811353451, REGON: 000284888. 

Administrator  przetwarza  dane  w  celu  realizacji  statutowych  działań  placówki  wynikających  
w  szczególności  z  prawa  oświatowego  oraz  w  celach  wynikających  z  oddzielnie  wyrażonych  zgód.
Ponadto, informujemy, że: 
1.  Podstawę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 

a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze; 
c. art.  6  ust.  1  lit.  f)  –  jeżeli  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów wynikających  z  prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail pio508@interia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie
wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a. podmiotom  przetwarzającym  dane  w  naszym  imieniu  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,  
b. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. 
6. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe. 
7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
9.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  w  przypadkach  tego
wymagających uniemożliwia skorzystanie z oferty  MOKiS. W przypadkach związanych z wyrażaniem 
zgody podanie  danych jest  dobrowolne jednak ich niepodanie  uniemożliwia podjęcie  lub realizację
działań określonych w treści zgody.  
10.  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych. 


