XXIX Konkurs Piosenki

PRZEDSZKOLAKI SPIEWAJA
'
'
Kraków 2021

Regulamin
Cele konkursu
rozwijanie umiejętności poprawnego śpiewania
popularyzacja współczesnych piosenek dziecięcych
wyławianie talentów wokalnych
wzbogacanie repertuaru wokalnego dla dzieci

Warunki konkursu
w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci w wieku
przedszkolnym
każde dziecko przygotowuje jedną piosenkę
jedną placówkę może reprezentować nie więcej niż pięcioro solistów
piosenki wykonywane z playbacku będą dyskwaliﬁkowane
dodatkowo punktowany będzie kostium wykonawcy podkreślający
tematykę piosenki

termin

pliki opisane imieniem i nazwiskiem wraz z kartą zgłoszenia
należy przesyłać do 21.05.21 r. na adres: msurma@cmjordan.krakow.pl

Warunki koñcowe
lista laureatów konkursu wraz z informacją o odbiorze nagród
i wyróżnień będą zamieszczone na stronie: www.cmjordan.krakow.pl,
7.06.21 r.

Organizatorzy:

Patroni medialni:

KARTA ZGŁOSZENIA
 Nazwa placówki /adres, nr telefonu/:
..............................................................................................................................................
 Imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy/wykonawców:
...............................................................................................................................................
a) Tytuł piosenki: ...........................................................................................................
b) Autorzy piosenki: .....................................................................................................
c) Czas trwania: .............................................................................................................
 Imię i nazwisko nauczyciela: .................................................................................

data ..........................

.....................................
podpis instruktora

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 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) oraz na podstawie prawa oświatowego.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i
są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.
Informujemy, że:
1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
3.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
4.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

