
XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „Razem”

R E G U L A M I N 

I. Organizator :

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Hołdunowska 39
43-143 Lędziny
32/ 326 78 33
mokledziny@o2.pl

II. Cele:
1.Promowanie wartości chrześcijańskich poprzez popularyzację treści zawartych w tekstach 
utworów sakralnych.
2.Promocja dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
3.Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
4.Popularyzacja piosenki i muzyki chrześcijańskiej.
5.Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, muzyki wśród 
uczestników i ich instruktorów. 
6.Konfrontacja artystycznego dorobku solistów, duetów, zespołów wokalnych i wokalno- 
instrumentalnych.
7.Wyszukiwanie młodych talentów.

III . Termin i miejsce:
 15 listopada 2019 r. sala widowiskowa „Piast”- eliminacje konkursowe 
28 listopada 2019 r. - uroczysta „Gala Laureatów”

 IV. Uczestnicy: 
W przeglądzie mogą brać udział :
I - soliści i duety
II - zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne (do 20 osób)
III – chóry (powyżej 20 osób)
Oceniamy w kategoriach wykonawczych - nie wiekowych !!!

V. Ocena: Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: a) dobór 
repertuaru, b) interpretacja, c) dykcja, d) technika wokalna, e) aranżacja,
f) kompozycja, g) ogólny wyraz artystyczny.

VI. Organizacja przeglądu i zasady uczestnictwa :
1.Przegląd odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r.- sala „Piast” , Lędziny, ul. Lędzińska 55, 
zgodnie z harmonogramem przesłuchań.
2.Termin nadsyłania zgłoszeń na przegląd upływa dnia 8 listopada 2019 r. Karta zgłoszeń 
dostępna w sekretariacie MOK, a także stronie www.mokledziny.pl. Karta powinna być 
wypełniona czytelnie i dostarczona, przesłana w nieprzekraczalnym wyznaczonym przez 
organizatora terminie pocztą zwykłą lub elektroniczną. Decyduje data wpływu do siedziby 
organizatora.
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3.Zgłoszenie osób korzystających z gotowych podkładów muzycznych powinno zawierać 
płytę, bądź pendrive z nagranymi podkładami instrumentalnymi celem właściwego 
przygotowania akustycznego.
 4.Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się u organizatora w dniu przeglądu na 30 minut 
przed planowanym występem.
5.Uczestnik wykonuje: a) solista i duet – 2 utwory (utwory powinny być swoim charakterem 
zróżnicowane) b) pozostali uczestnicy - 3 utwory.
6.Dopuszczalne są własne kompozycje.
7.Materiał nagrany na CD (podkłady) powinien być ułożony w przewidywanej kolejności 
występu artysty.
8.Materiałów dostarczonych do organizatora nie odsyłamy.
9.W Koncercie Galowym wystąpią laureaci przeglądu, oraz zdobywcy I, II, III miejsca, a 
także zespoły wskazane, lub wyróżnione przez komisję. Gala odbędzie się w dniu 28 
listopada 2019 r., godz.: 17:30, w sali widowiskowej „Piast”, Lędziny, ul. Lędzińska 55. 
10.Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Jury zastrzega sobie możliwość innego 
podziału nagród.
11.Na uczestników czekają nagrody, statuetki i dyplomy
12.Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
13.Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej MOK-u, oraz Miasta 
Lędziny swojego wizerunku, nagrań i zdjęć rejestrujących wykonanie w czasie Przeglądu 
oraz Gali Konkursowej i nie będzie do nich troszczył zastrzeżeń.
14.Informacja o kolejności występu będzie umieszczona 12.11.2019 r. na stronie 
www.mokledziny.pl  Przesłuchania rozpoczynamy od godziny 10:00.

V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Przystępując do konkursu Uczestnik: 
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Przeglądu 
Twórczości Chrześcijańskiej „Razem” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia 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). 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy z klauzulą informacyjną o 
przetwarzaniu danych osobowych.

Organizator informuje, że:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika informujemy - zgodnie z art. 13 
ust. 1.ust. 2 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.) zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

1. Administrator danych.
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w 
Lędzinach(zwanym dalej MOK), którą reprezentuje Dyrektor MOK z siedzibą przy ul. 
Hołdunowska39, 43-143 Lędziny, tel. +48 32 3267833 e-mail: 
sekretariat@mokledziny.pl
2. Inspektor ochrony danych. 
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Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 
którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: 
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@mokledziny.pl
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez Organizatora 
Konkursu, dla celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.
Ochrona i upowszechnianie (poprzez fotografię) dziedzictwa społecznego, 
naturalnego, kulturowego, rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród 
młodzieży i dorosłych, popularyzowanie twórczości artystycznej wśród młodzieży i 
dorosłych.
4. Odbiorcy danych osobowych. 
Dane Pani/Pana będą publikowane na serwisach internetowych tj.: strona internetowa 
Urzędu Miasta Lędziny oraz MOK, profile społecznościowe na portalu Facebook 
MOK oraz Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w 
publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 
prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 
dozwolone. Organizator zapewnia, że nagrania i zdjęcia z Przeglądu nie będą 
wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.
6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Prawo do cofnięcia zgody.
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Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Przeglądzie 
Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”, do których podania będzie Pani/Pan 
zobowiązana/y.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury  ul. Hołdunowska39:
43-143 Lędziny lub pod numerem tel: 32/ 326 78 33; mail mokledziny@tlen.pl,

www.mokledziny.pl


