
                                                   

 
REGULAMIN  

XIV KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ „KEN 2020” 

 
ORGANIZATORZY:  
 Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej przy IV LO im. KEN w Bielsku–Białej, 
 Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. 

 
CELE KONKURSU 

 Prezentacja i popularyzacja szant oraz piosenek żeglarskich. 
 Propagowanie wśród uczniów tradycji kultury morskiej. 
 Pogłębianie więzi uczniowskich. 
 Promocja działalności nauczycieli i uczniów. 
 Rozwijanie współpracy z innymi szkołami, placówkami. 
 

MIEJSCE I TERMIN 
 Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 

Ul. Juliusza Słowackiego 17 
43-300 Bielsko-Biała 
 

 01.04.2020 r. (środa), godz. 9.00. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 Przegląd jest imprezą otwartą. Uczestnikami mogą być pojedyncze osoby lub zespoły ze 
szkół (max. 15 osób) zainteresowanych programem Ligi Morskiej i Rzecznej. 

 Wykonawca (zespół) przygotowuje 1 utwór. 
 Akompaniament "na żywo" lub przygotowany na nośniku muzycznym (pamięć 

przenośna). 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU należy przesłać w terminie do 27 marca 2020 r. 
 Fax (33) 812-39-11 
 email: ceka73@interia.pl , lo4@lo4.setia.pl 
 regulamin i zgłoszenia do pobrania ze strony http://lo4.info 

 
Prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń. 
 

        Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: 
 dobór repertuaru; 
 zgodność z tematem; 
 oryginalność wykonania; 
 muzykalność; 
 interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 
 

Na zwycięzców czekają nagrody. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1) Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji „XIV KONKURSU 

PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ „KEN 2020”” (zwanego dalej „Konkursem”), w tym do 

publikacji danych osób zakwalifikowanych i nagrodzonych na stronie internetowej IV LO im. KEN w 

Bielsku–Białej (http://lo4.info) oraz Miejskiego Domu Kultury w Bielsku – Białej.  

2) W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instytucja patronująca, 

zgłaszająca), Instytucja przekazująca (lub Instruktor/Nauczyciel działający w jej imieniu) zobowiązana 

jest poinformować osoby, których dane zostały przekazane o fakcie ich przekazania Organizatorowi, 

w związku z powyższym wydarzeniem i o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z zapisami niniejszego regulaminu. 

3) Organizator informuje także, że podczas Konkursu będzie prowadzona rejestracja fotograficzna 

i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych IV LO im. KEN w 

Bielsku–Białej i Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie 

audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z póżn. zm.) IV LO im. KEN w Bielsku–

Białej i Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany 

przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 

przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z 

wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane na stronach internetowych 

oraz na profilach Facebook Organizatorów. 

4) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

5) Administratorami danych osobowych uczestników jest IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-

Białej, ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax. (033) 812-39-11, 

reprezentowane przez Dyrektora szkoły oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 

Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora.  

6) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

7) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w oparciu o dane 

osobowe przekazane przez Instytucje zgłaszające oraz bezpośrednio przez uczestników lub rodziców 

/opiekunów prawnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. RODO (złożenie wniosku traktuje się, jako 

zawarcie umowę pomiędzy osobą zgłaszającą a Organizatorem).  

8) W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym – 

celem przyjęcia zgłoszenia, zapewnienia komunikacji, przeprowadzenia konkursu oraz nagrodzenia 

laureatów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na obowiązki 

archiwizacyjne, fiskalne i ewentualne roszczenia.  

9) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej 

cofnięciem. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki 

od ich stosowania. 

10) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
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uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

12) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się 

niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor 

Ochrony Danych. 

 

 
Opiekun: mgr Katarzyna Cieślicka 
       mgr Agnieszka Jędrusiak-Malec  


