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Parafia Narodzenia
NMP w BeŁchatowie


REGULAMIN 
VI ARCHIDIECEZJALNEGO DZIECIĘCEGO 
FESTIWALU PIOSENKI PAPIESKIEJ I RELIGIJNEJ
„SANTO SUBITO” BEŁCHATÓW 2019



VI Papieski Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej jest organizowany pod patronatem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, jako podziękowanie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.
Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska, Parafia Narodzenia NMP w Bełchatowie, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. 

	Festiwal odbędzie się w sobotę 18 maja od godz. 9:00, w sali teatralno - widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 3. 

W Festiwalu mogą wziąć udział różnego rodzaju zespoły śpiewacze: chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz soliści. Solista może wykonać 1 utwór, natomiast zespół lub chór dwa utwory. Soliści występują w trzech kategoriach wiekowych:
         	 1) do 7 lat, 2) od 8 do 11 lat, 3) od 12 do 15 lat.
	Ze względu na charakter Festiwalu wykonane utwory przez chóry lub zespoły mogą zawierać tematykę związaną z Św. Janem Pawłem II oraz 1 utwór mógłby nawiązywać do tematu festiwalu „Papież - Pielgrzym”.

Poszczególne parafie lub inne instytucje mogą zgłosić solistów po jednej osobie w każdej kategorii wiekowej i dodatkowo chór lub zespół.
W czasie występu może akompaniować zespół muzyczny (niekoniecznie dziecięcy) lub akompaniator. Trzeba dokładnie określić ilość instrumentów. Można też korzystać z nagranego podkładu muzycznego. UWAGA; Organizator nie zapewnia żadnych instrumentów muzycznych.
Górna granica wieku wykonawców wynosi 15 lat. „Santo Subito” jest to Festiwal dziecięcy i mogą w nim wziąć udział wyłącznie dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych. 
Aby wziąć udział w Festiwalu, należy do 15 maja przesłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Druk W Zaiks na adres: santosubito@mckbelchatow.pl. Oświadczenie uczestnika konkursu dostarczyć w dniu eliminacji.
Dla najlepszych wykonawców są przewidziane nagrody, które przyznaje Jury festiwalowe współdziałające z Komitetem Organizacyjnym.
Sam udział w Festiwalu jest już wyróżnieniem, to dziecięcy wyraz wdzięczności za kanonizację.
Koncert laureatów i tym samym ogłoszenie wyników odbędzie się 16 czerwca w ramach obchodów Święta Patrona w Bełchatowie. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni. 
Każdy wykonawca zgłasza się pół godziny przed wyznaczonym przesłuchaniem w głównym holu budynku MCK PGE Giganty Mocy do biura rejestracji koncertowej (adres: pl. Narutowicza 3, Bełchatów).
Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. ATEGORIE FESTIWALOWE
I. Chóry 
		II. Zespoły
		III. Soliści:
	do lat 7

od 8 do 11 lat
od 12 do 15 lat

	Klauzula informacyjna o danych osobowych 

		Informujemy, że: 
	1) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą 
w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
	2) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji a od 25.05.2018r Inspektorem Ochrony Danych 
u Administratora jest Katarzyna Leśniak, e-mail: katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl
	3) Dane osobowe przetwarzane będą :
	a)  w celu realizacji :  konkursu – Festiwalu „Santo Subito” Bełchatów 2019, odbywającego się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. 
	Dane udostępnione przez Uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim: Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie. Odbiorcami danych będą ponadto instytucje upoważnione z mocy prawa.
	4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
	zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury,
	5)	podanie danych jest niezbędne do  realizacji konkursu, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest  udział w konkursie.
	6)	Uczestnik posiada prawo do:
	•	żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
	•	wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
	•	przenoszenia danych,
	•	wniesienia skargi do organu nadzorczego  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
	•	cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
	Dostęp do danych osobowych  jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres siedziby MCK.
	7)	Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
	8)	Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji konkursu a po jego zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie  w archiwum zakładowym MCK zgodnie z  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   




FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VI PAPIESKI DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ 
„Santo Subito” Bełchatów 2019

Nazwa zespołu/nazwisko i imię solisty
……………………………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………................

	Rodzaj (zaznaczamy krzyżykiem):

      Solista        , wiek: ………. lat                    Zespół   	                 Chór  

Skład osobowy (proszę podać wiek osoby) i instrumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………................

Dokładny adres solisty/zespołu (opiekuna) lub instytucji delegującej (proszę wypełnić czytelnie):
Miejscowość: ……………………………………………………………… Kod pocztowy: ……………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………. Nr domu/mieszkania …………………………………………………
Tel. Komórkowy: …………………………………………………………….. Inny telefon: ……………………………………………
Email: ………………………………………………………………….. fax: ……………………………………………………………………..

Informacje dotyczące wykonywanych utworów
	- tytuł, czas trwania utworu 
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
	- autor tekstu, kompozytor (w przypadku kompozycji własnej)
	…........................................................................................................................................................

Informacja dla akustyka/nagłośnienia:
	Proszę podać jakie będą użyte instrumenty w czasie koncertu i jak należy je nagłośnić, proszę podać ilość 	potrzebnych mikrofonów. Każdy wykonawca korzysta z własnego instrumentu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………................

	Uwagi ważne dla organizatora

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


8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. 	Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu przez administratora danych Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie , Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów, w celu:
	Udziału w konkursie „Santo Subito” Bełchatów 2019, odbywającego się w Miejskim Centrum Kultury 
w dniu 18.05.2019r. 
	W celu nieodpłatnego rejestrowania i wykorzystania wizerunku Uczestnika konkursu podczas realizacji konkursu oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych MCK, Miasta Bełchatów, Parafii Narodzenia NMP i innych stronach internetowych oraz tablicach ściennych i folderach  w celu promocji Konkursu i jego uczestników.

2.	Akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w w/w konkursie organizowanym przez Miasto Bełchatów, Parafię Narodzenia NMP w Bełchatowie oraz Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie .
3. 	Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4.. 	Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania,  poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawie do przenoszenia danych.




.........................................................
Podpis Kierownika Zespołu


..........................................................
(parafia, szkoła, instytucja)









