MONIUSZKOWO! Interdyscyplinarny Przegląd
Konkursowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ORGANIZATOR IMPREZY: Dzielnicowy Dom Kultury SM „CZECHÓW” w Lublinie
CELE PROGRAMU:
- przybliżenie życia i twórczości Stanisława Moniuszki nowej grupie odbiorców kultury
- stworzenie przestrzeni dla wykonania prac plastycznych inspirowanych dziełami kompozytora
- możliwość wyrażenia własnych pisemnych refleksji nt. muzyki w konkursie literackim
- wspólne celebrowania dnia urodzin kompozytora na imprezie plenerowej MONUSZKOWO! w dn. 5 maja br.
ZASADY UCZESTNICTWA
I. Program przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych miasta Lublin
II. Uczestnicy konkursu literackiego
1. Winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze o tematyce „muzyka w moim życiu” lub
2. List do Stanisława Moniuszki (max. 1 strona A 4 czcionka arial 12)
3.Teksty należy przysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (wydruki komputerowe) na adres:
jankie1@wp.pl lub Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”, ul. Kiepury 5 a, 20-838 Lublin do
26 kwietnia 2019 r.
4. Organizatorzy przyjmują wyłącznie utwory wcześniej niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach.
5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy
- w przypadku uczniów - szkołę, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
II. Uczestnicy konkursu plastycznego
1. Winni przygotować projekt okładki płyty winylowej do wybranej opery Stanisława Moniuszki o wymiarze
31 x 31 cm - technika dowolna. Na projekcie okładki należy ująć nazwisko kompozytora oraz tytuł opery.
2. Projekt okładki do płyty kompaktowej (CD) o wymiarze 14 x 12,5 cm do wybranej pieśni Stanisława Moniuszki
- technika dowolna. Na projekcie okładki należy ująć nazwisko kompozytora oraz tytuł pieśni.
3.Prace należy przesłać lub dostarczyć do Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”, ul. Kiepury 5 a,
20-838 Lublin do 26 kwietnia 2019 r.
4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon
kontaktowy - w przypadku uczniów - szkołę, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego.
III. Uczestnicy testu podstawowej wiedzy o Stanisławie Moniuszce: konkurs głośnego czytania i wiedzy
1. Wezmą udział w konkursie głośnego czytania przed przeprowadzeniem konkursu wiedzy – uczniowie
otrzymają do przeczytania teksty przygotowane przez organizatorów
2. Konkurs wiedzy jest zespołowy (drużyny 3 osobowe). Uczestnicy wybiorą odpowiedź z trzech podanych
przez organizatorów
3. Uczestnicy wykonają zadania przygotowane przez organizatorów (np. ułożenie tytułu z rozsypanych wyrazów)
4. Zgłoszenia drużyn do 18 kwietnia 2019 na adres jankie1@wp.pl lub Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. Kiepury 5 a, 20-838 Lublin. Termin imprezy zostanie ustalony w opiekunami merytorycznymi drużyn.

IV. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę kategorie
wiekowe.
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.
2. Nagrodzone prace literackie zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.
3. Nagrodzone prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
4.. Wręczenie nagród nastąpi w dn. 5 maja 2019 na imprezie plenerowej na os. im. Stanisława Moniuszki.
O godzinie uroczystości poinformujemy telefonicznie.
5. Werdykt Jury jest niepodważalny
Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z klauzulą
informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie Organizatora.
V. Klauzula informacyjna Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”
1. Dane osobowe uczestników przeglądu oraz opiekunów dzieci i grup są wykorzystywane na podstawie
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 („RODO”).
2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych
Pani/Pana dziecka:
3. Administrator Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”, 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 w tym Dzielnicowy Dom
Kultury SM „Czechów” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A,
4. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu
skorzystania z przysługujących praw.
5. Ustalony został wspólny punkt kontaktowy: we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisemnie na adres
siedziby Administratora tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 lub telefoniczne
– nr telefonu 81 742 01 38.
6. Dane osobowe są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane w celu
przeprowadzenia Interdyscyplinarnego Przeglądu Konkursowego MONIUSZKOWO! i wszystkich czynności z
tym związanych, w tym: przyznania nagród i wręczenia dyplomów.
7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu Przeglądu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych.
9. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. Ponadto
przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunięcia ich z naszej
bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie
danych osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia prezentacji formy.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Przeglądzie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Przeglądzie.
12. Karty zgłoszeniowe i klauzula informacyjna znajdują się na stronie internetowej DDK SM „Czechów” tj.
http://ddksmczechow.pl/

