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ORGANIZATOR: MIEJSKI DOM KULTURY W HAŁCNOWIE

CELE PREZENTACJI:

- rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej osób dojrzałych

- wymiana doświadczeń, konfrontacja działalności artystycznych środowisk

twórczych seniorów

- możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych seniorów

-promowanie i wspieranie aktywnego spędzania czasu wolnego

- integracja środowiska seniorów

- profilaktyka samotności i wykluczenia społecznego

 Prezentacje adresowane są do seniorów. Mają charakter otwarty. 

Seniorzy mają możliwość zaprezentowania swoich pasji, zainteresowań

i umiejętności w różnych dziedzinach artystycznych poprzez przedstawienie

ich na scenie szerszej publiczności.

 W prezentacjach mogą wziąć udział osoby indywidualne, grupy 

niezrzeszone oraz grupy zorganizowane działające przy różnych 

instytucjach, w których prowadzone są zajęcia dla osób dojrzałych

np. Domach Kultury, Uniwersytetach III Wieku, Dziennych Ośrodkach Pomocy 

Społecznej, Parafiach i innych.

 Warunkiem uczestnictwa jest zaprezentowanie programu artystycznego

lub własnej twórczości artystycznej, hobbystycznej w kategoriach:

TEATR   – czas prezentacji do 30 minut

– etiudy taneczne

– małe formy sceniczne

– teatry jednego wiersza

– widowisko obrzędowe



KABARET - czas prezentacji do 30 minut

MONODRAM - czas prezentacji do 10 minut

RECYTACJA  - poezja

- fragmenty prozy

- kompozycje słowno-muzyczne

- uczestnicy mogą zaprezentować 2 utwory o czasie do

3 minut na jedną prezentację

TANIEC - soliści, duety, grupy taneczne

- taniec towarzyski

- taniec współczesny

- taniec folklorystyczny

- inne style taneczne

Poszczególne programy taneczne można zaprezentować w formie miniatury 

tanecznej, inscenizacji tanecznej lub w dowolnie wybranej przez siebie formie 

i stylu tanecznym.

PIOSENKA   - soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne

INSTRUMENTALIŚCI - soliści, zespoły, kapele ludowe i podwórkowe

CHÓRY

Prezentowane  utwory  wokalne  i  instrumentalne  mogą  mieć  charakter

estradowy,ludowy,  religijny,  kabaretowy  lub  inny  dowolnie  wybrany  przez

uczestnika.  Można  zaprezentować  się  wokalnie  a'capella  lub  korzystać  z

akompaniamentu na żywo, półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD

lub  pendrive.  Zgłaszający  swój  udział  w  kategoriach  taneczno-wokalnych

i  instrumentalnych  prezentują  nie  więcej  niż  2  utwory  w  łącznym  czasie

nieprzekraczającym 10 minut.  

WŁASNA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA: plastyka (malarstwo, rzeźba), 

rękodzieło, fotografia, inna twórczość artystyczna lub hobbystyczna.

Można zaprezentować się w jednej lub więcej kategoriach artystycznych. W 

przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje 

umiejętności tylko w jednej prezentacji artystycznej.



Zgłoszenia organizator przyjmuje do dnia 22.03.2019

na adres: Miejski Dom Kultury w Hałcnowie, ul. S.M. Szewczyk 1

43-300 Bielsko-Biała, e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

1. Dane osobowe podane w karcie  zgłoszenia  będą przetwarzane w celu

organizacji  „IV  PREZENTACJACH  TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ

SENIORÓW  DOMU  KULTURY  W  HAŁCNOWIE”  (zwane  dalej

„Prezentacje”),  w  tym  do  publikacji  imienia  i  nazwiska  osób

nagrodzonych na stronie internetowej organizatora oraz profilu Facebook

Organizatora. 

2. W  przypadku  podania  danych  osobowych  uczestników  przez  osobę

trzecią (Instruktora / opiekuna artystycznego), Instruktor zobowiązany

jest w imieniu Administratora poinformować osoby, których dane zostały

przekazane  o  fakcie  ich  przekazania  Organizatorowi  w  związku  z

powyższym wydarzeniem i o sposobie przetwarzania danych osobowych

zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 

3. Organizator informuje także, że podczas „Prezentacji” będzie prowadzona

rejestracja  fotograficzna  i  filmowa  wydarzenia  wyłącznie  w  celach

dokumentacyjnych i  promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z

art.  81  ust  2  lit  1.  i  2  ustawy  o  prawie  audytorskim  i  prawach

pokrewnych  (Dz.  U.2018  poz.  1669  z  póżn.  zm.)  oraz  w  oparciu  o

wyrażoną  zgodnie  z  art.  6  ust  1  lit.  a  RODO.  Miejski  Dom  Kultury

zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany

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.  Zdjęcia,  filmy z

wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane na

stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora.

4. Zgłoszenie  uczestnictwa  jest  równoznaczne  z przyjęciem  warunków

niniejszego regulaminu.

5.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
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• Administratorem  danych  osobowych  uczestników  jest  Miejski  Dom

Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033)

812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

• W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników

należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: iod@mdk.bielsko.pl  

• Dane  osobowe  będę  przetwarzane  w  celu  organizacji

i  przeprowadzenia „Prezentacji”  w oparciu o dane przekazane przez

uczestników (instruktorów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

• W ramach „prezentacji” przetwarzane będą dane osobowej tj. imię  

i  nazwisko,  adres,  e-mail  i  telefon  uczestnika  –  celem  przyjęcia

zgłoszenia  i  zapewnienia  z  nim  komunikacji.  Przetwarzany  będzie

także wizerunek uczestników zgodnie z wyrażoną zgodą, w oparciu o

art.  6  ust 1  lit.  a  RODO.  W  przypadku  braku  zgodny,  wizerunek

uczestnika będzie przetwarzany jako element tła w oparciu o  art. 81

ust 2 lit. 1 i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U.2018 poz.1669 z póżn. zm.).

• Dane  osobowe  uczestników  mogą  być  udostępnione  podmiotom

zaangażowanym w organizację wydarzenia tj. upoważnieni pracownicy

administratora, jury oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy

przepisów prawa. 

• Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do

przeprowadzenia  „Prezentacji”,  chyba,  że  niezbędny  będzie  dłuższy

czas  przechowywania  np.  ze  względu  na  obowiązki  archiwizacyjne,

fiskalne. 

• Uczestnicy  posiadają  prawo  dostępu  do  treści  pozyskanych  danych

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia

sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie

danych  osobowych  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem
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przetwarzania  dokonanego  przez  Administratora  na  postawie

wyrażonej  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Informujemy  także,  że

przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od

ich stosowania.

• Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznacie,  że  przetwarzanie  danych

osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu

podejmowaniu  decyzji.  Nie  będą  także  przekazane  do  państwa

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

• Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania

danych  osobowych  okażą  się  niekompletne  lub  niewystarczające,

wszelkie  informacje  z  tego  zakresu  udzieli  Państwu  nasz  Inspektor

Ochrony Danych.

  Informacje festiwalowe na stronie:

 www.mdk.bielsko.pl / Dom Kultury w Hałcnowie

http://www.mdk.beskidy.pl/

