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ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU :
Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O GĘSIE PIÓRO” jest konkursowym
przeglądem zjawisk i zdarzeń szkolnego ruchu artystycznego województwa
podkarpackiego.
Popularyzuje,
prezentuje
dorobek
dziecięcych,
młodzieżowych zespołów i solistów oraz umożliwia wymianę doświadczeń
metodycznych osób pracujących z zespołami, jak i samych uczestników.
Integruje środowiska tworzące amatorski ruch artystyczny, inspiruje do
poszukiwań repertuarowych i wykonawczych, nagradza i promuje
najciekawsze zjawiska amatorskiego ruchu artystycznego w szkołach.
ZASADY UCZESTNICTWA:
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły ruchu amatorskiego
działające w placówkach szkolnych z terenu województwa podkarpackiego.
Do przeglądu należy zgłaszać programy nie prezentowane w poprzednich
edycjach przeglądu, przygotowane w sezonie 2018/2019 w kategoriach:
Teatr (20.IV.2020 godz. 8:00) – teatry, kabarety
Taniec (21.IV.2020 godz. 9:00) – zespoły taneczne i soliści
Muzyka (22.IV.2020 godz. 8:00) – soliści, zespoły wokalne i instrumentalne
zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2020 r.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia:
● Profesjonalny sprzęt i obsługę, pomoc organizacyjną w czasie
prezentacji przygotowanego programu.
● Kompetentne jury w poszczególnych kategoriach.
● Nagrody i wyróżnienia.
Nagrody i wyróżnienia będą wręczane na koniec każdego dnia przeglądu
dla danej kategorii.

TEATR

⬜*

TANIEC

MUZYKA

⬜*

⬜*

* zaznaczyć właściwe

nazwa zespołu

nazwa szkoły

e-mail instruktora

adres szkoły

instruktor

tel.służbowy instruktora

tytuł programu

czas trwania

liczba uczestników

wymagania techniczne

…………………………………
data

…………………………………………………………..
pieczęć szkoły i podpis dyrektora

Informacja wynikająca z obowiązku administratora
o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. **
1. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym formularzu jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,
z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola,
ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01,
adres e-mail: sm@sm.stalowawola.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni
Mieszkaniowej w Stalowej Woli: Krystyna Makaran, pokój nr 202
w budynku pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32,
numer telefonu: 15 810 98 01, wew. 215, adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
3. Dane osobowe rodzica i jego dziecka, solisty będą przetwarzane w celach
organizacji i uczestniczenia w konkursie (w tym ogłoszenie wyników),
a także w celach informacyjnych i promocyjnych (np. w albumach,
kalendarzach ze zdjęciami, książkach) dotyczących konkursu
oraz działalności społeczno-kulturalnej organizatora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.**, w zakresie operacji wykonywanych
na danych osobowych, tj. zbierania, utrwalania, przechowywania,
opracowywania, udostępniania, usuwania, w sposób konwencjonalny
i w systemie informatycznym.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: środki masowego przekazu,
Drukarnie i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Celów, w których są przetwarzane – przez okres 30 lat (w celach informacyjnych
i promocyjnych, np. w albumach, kalendarzach ze zdjęciami,
książkach, dotyczących konkursu oraz działalności społeczno-kulturalnej organizatora).
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by uczestniczyć w konkursie.

Potwierdzam, że zapoznałam/łem* się z powyższą informacją.

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Po zapoznaniu się z informacją wynikającą z obowiązku administratora,
o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. **, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a tego
rozporządzenia oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,

z późn. zm.), oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych przeze mnie dobrowolnie,
* moich danych osobowych/ i mojego dziecka (imię i nazwisko, nazwa
szkoły)* w załączniku do Karty zgłoszenia do XX Powiatowego przeglądu zespołów
szkolnych „O gęsie pióro”, który odbędzie się w dniach 1 - 3 kwietnia 2019 r.,
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli,
pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32,

jako administratora, w celach organizacji i uczestniczenia w konkursie,
w zakresie: zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania,
udostępniania, usuwania, w sposób konwencjonalny (w formie papierowej)
i w systemie informatycznym;
2) wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i
filmów z wizerunkiem mojego dziecka/z moim wizerunkiem*
– jako uczestnika konkursu
„Gęsie pióro”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania – przez
Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli,
pod adresem: 37-450 Stalowa wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, jako
administratora, w celach: konkursowych – podanie wyników konkursu do
publicznej wiadomości oraz informacyjnych i promocyjnych (np. w
albumach, kalendarzach ze zdjęciami, książkach)
dotyczących konkursu oraz działalności społeczno-kulturalnej organizatora
(również w materiałach jubileuszowych).
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów,
za pośrednictwem dowolnego medium (np. prasa, publikacje reklamowe, internet).
Zdjęcia mogą być wykorzystywane w szczególności w mediach społecznościowych,
na oficjalnej stronie internetowej organizatora (www.sdk.stalowawola.pl) oraz w materiałach
promocyjnych wydawanych przez organizatora konkursu.
….......................................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/pełnoletniego solisty*)
** - rozporządzenie 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. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
Data i podpis pracownika organizatora (SDK) przyjmującego Kartę zgłoszenia:

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

(data i czytelny podpis rodzica/pełnolet

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

