
 

                                  

                                                                                        

 

REGULAMIN KONKURSU „ ŁĄCZY NAS SZTUKA” 

§ 1 

POSTAWNOWIENA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywa się w ramach II edycji Konkursu Miejskiego Szkoła Otwarta i 

Tolerancyjna. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Medycznych VIII Liceum 

Ogólnokształcące w Bydgoszczy.  

3. Celem Konkursu jest aktywne włączenie młodzieży m. Bydgoszcz w działania     

w ramach Bydgoskiego Projektu Miejskiego „ Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. 

4. Niniejszy Regulamin oraz informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie 

na stronie  www.otwartabydgoszcz.pl w zakładce „ Rok szkolny 2018-2019”. 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum  

i szkół ponadgimnazjalnych z terenu m. Bydgoszczy. Uczestników zgłaszają 

nauczyciele opiekunowie, przesyłając informacje określone Regulaminem           

na adres: sztukaimy@gmail.com . 

2. Udział Uczestników w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia zgody. Zgoda 

powinna zostać podpisana czytelnie przez rodziców, opiekunów prawnych lub 

przedstawicieli ustawowych wszystkich Uczestników. Wzór oświadczenia o 

wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (Zgoda ).  

3. Uczestnik bądź rodzic lub opiekun Uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest 

do ustalenia, czy piosenka, podkład muzyczny, cytat nie są zastrzeżone prawami 

autorskimi. 

4. Zgłoszenie  na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku i  danych osobowych zgodnie z art. 

6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             

http://www.otwartabydgoszcz.pl/
mailto:sztukaimy@gmail.com


 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

§  3 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs przebiega w następujących etapach: I etap Konkursu - przesłuchania  

i II etap Konkursu – finał. 

2. Organizatorzy przeprowadzą przesłuchania  4-8.03.2019 r. 

3. Prezentacja artystycznych pasji w formie talent show  przebiegać będzie w trzech 

kategoriach wiekowych i w trzech różnych   miejscach: 

a) uczniowie klas 0-III- w SP 41 w Bydgoszczy, 

b) uczniowie klas IV-VIII i III klasy gimnazjum-  w ZS 8 w Bydgoszczy, 

c) uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych – w ZSM VIII Liceum 

Ogólnokształcącym w Bydgoszczy . 

4. Do finału awansuje po 8 Uczestników z każdej kategorii wiekowej. 

5. II etap Konkursu – finał (występ przed składem jurorskim i publicznością) 

zostanie przeprowadzony 8.04.2019 r. w Park Hotel. 

6. W przesłuchaniach konkursowych mogą wziąć udział osoby spełniające 

wymagania określone w Regulaminie. 

7. Uczestników oceniać będzie Jury składające się z osób wskazanych przez 

Organizatorów.  

8. Podczas przesłuchań Uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki  

(maks. 4 min.) występ opracowany według własnego pomysłu  z uwzględnieniem 

praw autorskich.  

9.  Prezentacją w formie show ( muzyczną, artystyczną,  sceniczną) może być : gra 

na instrumencie,  śpiew, taniec,  działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba 

itd.) pokaz umiejętności gry aktorskiej,  recytacja,  stand-up. 

10. Występ do podkładu muzycznego Uczestnicy prezentują według własnego 

wyboru lub a capella. Uczestnicy przesłuchań i finału są zobowiązani dostarczyć 

Organizatorom wolny od wad fizycznych i szkodliwego oprogramowania nośnik 

audio z nagraniem podkładu muzycznego przynajmniej na dwa dni przed 

występem. 

11. W trakcie przesłuchań i podczas finału Organizator nie zapewnia Uczestnikom 

żadnych rekwizytów, instrumentów muzycznych oraz kostiumów.  

12.  Organizator w miejscu przesłuchań i finału zapewnia sprzęt odtwarzający 

podkład muzyczny oraz mikrofon.  

13.  Uczestnik może zaprezentować wyłącznie występ, który jest wolny od wad 

prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich. W razie, gdy wobec 

Organizatorów zostaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się 



 

zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności  

z tego tytułu.  

 

 

§  4 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich 

przeciwwskazań do udziału w Konkursie jeszcze przed przystąpieniem 

do Konkursu, w tym w szczególności przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym 

i prawnym. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie używał słów wulgarnych, 

obraźliwych, nie będzie wykonywał niestosownych gestów itp. 

§ 5 

KRYTERIA OCENY UCZESTNIKA W ETAPACH  KONKURSU 

 

 

1. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich działań Jury bierze 

 pod uwagę m.in. : sposób prezentacji, wrażenie artystyczne, osobowość 

Uczestnika, poziom artystyczny prezentacji. 

§ 6 

NAGRODA 

Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

§ 7 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Medycznych  

VIII Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Swarzewskiej 10 85-731 

w Bydgoszczy. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się 

Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zespół 

Szkół Medycznych VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Swarzewska 10, 85-731 

Bydgoszcz 



 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) 

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. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Uczestników 

w Konkursie, którego dotyczy niniejszy Regulamin. 

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współorganizującym 

Konkurs. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez 

Państwa zgody. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo 

uprawnieni do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) poprawiania swoich danych osobowych, 

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

O wycofaniu zgody należy powiadomić w formie pisemnej i mailowej 

Administratora Danych Osobowych, 

d) wniesienia żądania usunięcia danych w wypadku cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie, 

e) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 

przechowywania w wypadku: 

(1) zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

(2) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez ZSM VIII LO w celu umożliwienia 

Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały 

dostarczone administratorowi oraz przesłania ich innemu administratorowi 

(wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów 

informatycznych), 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie przewiduje odwołań od werdyktu Jury Konkursu. 



 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje 

Komisja Konkursowa, a ostateczna interpretacja Regulaminu należy  

do Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

3. Pytania w sprawie Konkursu proszę kierować do osoby reprezentującej 

Organizatora – nr telefonu 608 415 463 lub adres mail sztukaimy@gmail.com. 
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