REGULAMIN ETAPU GMINNEGO
XIX KONKURSU POETYCKIEGO "CYPRIAN NORWID – POETA NASZEJ ZIEMI"
1. Organizatorem etapu gminnego XIX konkursu poetyckiego "Cyprian Norwid – poeta
naszej ziemi" jest Miejski Dom Kultury w Wołominie.
2. Protokoły z eliminacji szkolnych oraz karty uczestnika powinny wpłynąć do Miejskiego
Domu Kultury w Wołominie do 18 kwietnia 2019 roku drogą mailową na adres
konkurs@mdkwolomin.pl bądź bezpośrednio w placówce w pokoju nr 10.
3. Etap gminny konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7.
4. Kolejność występów uczestników oraz szacunkowy czas zostaną wysłane do szkół
drogą elektroniczną najpóźniej na dzień przed przesłuchaniami. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany kolejności.
5. Laureaci etapu gminnego wezmą udział w etapie drugim konkursu, który odbędzie się
w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce.
6. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny uczestników.
7. Uczestnik etapu gminnego oświadcza, że znane mu są informacje dotyczące
przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestnika, a wymienione dla
czytelności w osobnym rozdziale niniejszego regulaminu.
8. Szkoły kwalifikują maksymalnie 4 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
9. Repertuar wpisany w kartę zgłoszenia nie podlega zmianom.
10. Wszyscy uczestnicy powinni być obecni w Miejskim Domu Kultury o planowanej
godzinie rozpoczęcia konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych uczestnika zawartych w karcie jest Organizator konkursu,
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, a na etapie gminnym przetwarzanie danych
osobowych uczestników powierzone jest Organizatorowi etapu gminnego.
2. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do przeprowadzenie etapu konkursu,
stanowiąc podstawę do przetwarzania danych.
3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania
swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
4. Dane laureatów etapu gminnego w postaci kart zgłoszeniowych oraz listy laureatów
zostaną przekazane po konkursie Organizatorowi. Pozostałe karty zostają trwale
zniszczone niezwłocznie po zakończeniu etapu.

