REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MARKU GRECHUCIE

„Tyle było dni, do utraty sił,
Do utraty tchu, tyle było chwil,
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz:
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

Termin konkursu: 2.10.2018r., godz. 13:00-14:30
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (ul. Zakopiańksa 62, Kraków) - filia Centrum Kultury
Podgórza
Organizator: Centrum Kultury Podgórza
Konkurs organizowany jest w ramach Grechuta Festival Kraków 2018
Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności Marka Grechuty, artysty związanego z
Krakowem;
2. Rozbudzenie zainteresowania historią polskiej kultury;
3. Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy;
4. Wdrażanie do szlachetnej rywalizacji i współzawodnictwa.
5. Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Umiejętność korzystania z literatury dodatkowej, wykraczającej poza wiadomości z lekcji,
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczych młodzieży i kształtowanie umiejętności prezentowania
rezultatów własnej pracy.
Proponowana literatura:
1. Wojciech Majewski, Marek Grechuta. Portret artysty (2006)
2. Danuta Grechuta, Jakub Baran, Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty
(2011)
3. Marek Grechuta, Pani mi mówi niemożliwe... Najpiękniejsze wiersze i piosenki (2015)
Zakres wiedzy i umiejętności
1. Najważniejsze fakty i daty z życia Marka Grechuty.
2. Znajomość dorobku artystycznego Marka Grechuty.
3. Znajomość ikonografii związanej z artystą.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
klas III gimnazjów oraz uczniów szkół średnich.

2. W konkursie biorą udział zgłoszeni uczestnicy. Chętni do wzięcia udziału w konkursie są
zobowiązani do złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnika konkursu (zał. 1)
w Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13 do 25 września 2018 r.
3. Organizator przyjmie zgłoszenia telefoniczne (12 656 36 70 wew. 30) lub mailowe
(karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl), ale warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie
prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnika konkursu (zał. 1) w Centrum Kultury Podgórza,
ul. Sokolska 13, do 25 września 2018 r.
4. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia.
5. Konkurs odbędzie się w kategorii indywidualnej;
6. Uczestnicy rozwiązują test (zadania zamknięte i otwarte) dotyczący życia i działalności Marka
Grechuty, test zawierać będzie pytania muzyczne i dotyczące ikonografii;
7. Pytania i zadania zostaną przygotowane z literatury i zakresu materiału zalecanego
w niniejszym regulaminie.
8. Czas rozwiązywania testu: 60 minut;
9. Ilość zdobytych punktów decyduje o zajętym miejscu;
10. Poprawność odpowiedzi oceniają organizatorzy;
11. Za każdą poprawną odpowiedź pytań zamkniętych uczestnik otrzymuje 1 punkt, pytania
otwarte 0-3 punkty.
12. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury.
13. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
14. W przypadku dużej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
eliminacji.
15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki zostaną ogłoszone
(http://ckpodgorza.pl/).
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Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13
(Sala widowiskowa) w piątek 5.10. 2018 r. o godz. 18.00

DEKLARACJA UCZESTNIKA MAOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MARKU GRECHUCIE
(wypełniamy drukowanymi literami)

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka* jest Centrum Kultury
Podgórza,
z
siedzibą
ul.
Sokolska
13,
30-510
Kraków,
tel. 12 656 45 43, 12 656 18 90.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ckpodgorza.pl;
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie oraz
obowiązek prawny ciążący na Administratorze w zakresie przepisów podatkowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka* będą tylko
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów
współpracujących z CKP podczas realizacji konkursów - przy czym takie podmioty przetwarzają
dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
8. Pani/Pana dane oraz danych Pani/Pana dziecka* będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji określonych celów, za wyjątkiem danych, których przetwarzanie wynika
z obowiązku prawa będącego następstwem wygranej: wtedy dane będą przechowywane do
celów księgowych (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej (maksymalnie 10 lat
po zakończeniu trwania konkursów), celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki
państwowej).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka* oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia

przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, jeśli CKP będzie przetwarzać
dane w dedykowanym celom konkursów systemie informatycznym); prawo do wniesienia
sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym jednak, że cofnięcie zgody
nie wpłynie na zgodność z przepisami prawa przetwarzania danych przed jej cofnięciem;
10. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. Imię i nazwisko uczestnika konkursów, a w przypadku zwycięzcy/zwycięzców również
dane wymagane przepisami prawa podatkowego;
b. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursów
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z adresem:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
12. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka* nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna (w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia)
Data …………………………………………
Podpis ……………………………………….

* dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia

Klauzule zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka*
przez Centrum Kultury Podgórza, z siedzibą ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, w celach organizacji
i przeprowadzenia Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Marku Grechucie oraz udostępnienie zebranych
danych w zakresie imienia i nazwiska informacji o wynikach konkursów. Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

……………………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu lub
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika
poniżej 16 roku życia)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka* przez Centrum Kultury Podgórza, z siedzibą ul.
Sokolska 13, 30-510 Kraków, zwanego dalej CKP, na wszelkich polach eksploatacji,
utrwalonego jakąkolwiek techniką (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) dla
celów związanych z organizacją konkursów oraz promocji CKP,
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursów mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursów oraz w celach
informacyjnych i promujących CKP.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach CKP, oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube) oraz zamieszczenie ich w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5. Warunkiem zgody jest, by mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* nie był użyty w formie
lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszał w inny sposób moich dóbr osobistych.

……………………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu lub
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika
poniżej 16 roku życia)

*dotyczy gdy zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia

