REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON”
2020/2021
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2020/2021 jest szansą do prezentacji własnych
umiejętności, a także okazją do spotkania z profesjonalnym jury. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież
i dorosłych zapraszamy do brania udziału w konkursach podzielonych na następujące kategorie: muzyczna, plastyczna,
recytatorska, literacka i fotograficzna.
§1
Postępowanie ogólne
Cele:
1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.
2. Wzmocnienie potencjału, pobudzenie inwencji twórczej oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
3. Wzrost aktywności kulturalnej i społecznej.
4. Wzrost integracji między i wewnątrzpokoleniowej.
Organizatorem Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2020/2021 jest Dzielnicowy Dom Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie oraz Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” –
„Rondo”.
Informacje dotyczące Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2020/2021 znajdują się na stronie
internetowej Organizatora: www.ddksmczechow.pl
§2
Założenia Konkursu
Przegląd odbywa się w następujących kategoriach:
1. Kategoria muzyczna / dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Do prezentacji można zgłaszać solistów i instrumentalistów.
b. Uczestnicy wysyłają kartę zgłoszenia wraz z nagraniami video 2 zróżnicowanych utworów na maila:
m.wojtowicz@ddksmczechow.pl
c. Nagranie może być wykonane dowolną techniką.
c. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut.
d. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2021 r.
e. Prezentacje oceniane będą przez jury 24 czerwca 2021 r.
f. Osoba do kontaktu: Maciej Wójtowicz, tel. 81 741 99 11, m.wojtowicz@ddksmczechow.pl
2. Kategoria recytatorska w ramach kategorii teatralnej /uczniowie szkół podstawowych/ uczniowie szkół średnich
a. Do prezentacji należy zgłaszać jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych przeglądach o tematyce
dowolnej.
b. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII, klasy szkół średnich
c. Uczestnicy wysyłają nagranie prezentacji na maila: m.adamczyk@ddksmczechow.pl
d. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut.
e. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2021 r.
f. Prezentacje oceniane będą przez jury 24 czerwca 2021 r.
g. Osoba do kontaktu: Małgorzata Adamczyk, tel. 81 741 99 11, m.adamczyk@ddksmczechow.pl
3. Kategoria plastyczna /dzieci, młodzież, dorośli/
a. Tematem prac jest „Martwa natura w plastyce”.
b. Format prac: A3, technika płaska malarska, rysunkowa, technika łączona
c. Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa
placówki) – niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko
opiekuna.
d. Jury ocenia prace w kategoriach; przedszkolna, szkolna, dorośli

e. Klauzula RODO winna być przypięta z tyłu pracy.
f. Zdjęcia prac należy nadesłać na adres placowki DDK SM „Czechow”, ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin,
w terminie do 20 czerwca 2021 r.
g. . Osoby do kontaktu: Monika Matysiak, m.matysiak@ddksmczechow.pl, Ewa Bartoszek tel. 81 741 99 11
4. Kategoria literacka /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Uczestnicy biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę (max. 1 strona A4,
czcionka 12) o tematyce: „Nie oglądając się za siebie”.
b. Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nieprezentowane w innych konkursach. Przypominamy, że chodzi o własną
aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
c. Termin nadsyłania prac upływa dn. 07 czerwca 2021r.
d. Wiersze zostaną wydane w formie tomiku.
e. Osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, tel 81 741 99 11, k.szczepaniak@ddksmczechow.pl
6. Kategoria fotograficzna /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Tematem prac jest „Życie codzienne”
b. Uczestnicy przysyłają zdjęcia w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli oraz kartę zgłoszeniową.
c. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
e. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2021 r.
f. Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruszyńska, tel 81 741 99 11, m.kruszynska@ddksmczechow.pl
§3
Organizacja Przeglądu
1. Rozstrzygniecie przeglądu odbędzie się do 28 czerwca 2021 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym
rozstrzygniecie odbędzie się w formie online.
2. Zgłoszenia muszą być podpisane i zeskanowane. Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane.

Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z klauzulą
informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i materiałów video na stronie Organizatora.

Klauzula informacyjna Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” oraz Stowarzyszenia Wspierania Kultury
Dzielnicy „Czechów” – „Rondo”
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:
a) współadministrator 1: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”, 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 w tym
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A,
b) współadministrator 2: Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A.
4. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami został uzgodniony zakres
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności ustalono, że
współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, a współadministrator 1 jest
odpowiedzialny jest odpowiedzialny 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 współadministratora 1 – 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 Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2019/2020.
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.

