
Regulamin 

 Rembertowskiego Młodzieżowego Przeglądu Talent 2019 r. 

 

1. Organizatorem imprezy „Rembertowski Młodzieżowy Przegląd Talentów”, zwanego w dalszej części 

Regulaminu „Imprezą” jest  Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 

zwana dalej „Organizatorem”, a jej inicjatorem są Wolontariusze działający Bibliotece. 

2. Miejscem organizacji Imprezy będzie  sala widowiskowa w budynku biblioteki przy ul. Gawędziarzy8 w 

Warszawie 

3. Impreza odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w godz. 17.00 -19.00,  przy czym Organizator zastrzega 

sobie prawo do jej odwołania w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od 

Organizatora. 

4. Celem Imprezy jest stworzenie możliwości rembertowskiej młodzieży prezentacji swoich talentów przed 

szerszą publicznością i ma ona charakter przeglądu, a nie konkursu. 

5. W  Rembertowskim Młodzieżowym Przeglądzie Talentów uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 

13 do 19 lat ucząca się lub mieszkająca na terenie Dzielnicy Rembertowów m.st. Warszawy. 

6. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w trzech kategoriach: gra na instrumencie, śpiew 

lub taniec. 

7. Występy mogą być indywidualne lub grupowe z tym, że grupa może liczyć maksymalnie 6 osób. 

8. Uczestnicy muszą posiadać własny podkład muzyczny niezbędny do prezentacji swojego występu. 

9.  Organizator udostępnia do prezentacji: 

- dwa mikrofony (jeden bezprzewodowy i jeden stacjonarny) 

- sprzęt nagłaśniający ( w tym laptop w celu odtworzenia podkładu muzycznego) wraz z obsługą. 

-   CASIO CDP200-R (pianino elektroniczne). 

 Pozostałe instrumenty uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

11. Uczestnik może zaprezentować od 1 do 3 utworów/pokazów. Liczba występów będzie zależała od ilości 

Uczestników (zgłoszeń) i decyzji Organizatora podjętej i ogłoszonej w dniu Imprezy. 

10. Czas jednego występu nie może przekroczyć 4 minut. 

11. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, materiałów pirotechnicznych i innych 

których użycie może spowodować niebezpieczeństwo pozostałych Uczestników oraz widowni. 

Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób 

trzecich, lub mające podtekst polityczny, religijny lub etniczny.  Nie zastosowanie się do niniejszego punktu 

grozi dyskwalifikacją. 

12. Warunkiem wystąpienia w Rembertowskim Młodzieżowym Przeglądzie Talentów jest przesłanie 

zgłoszenia  dla osób indywidualnych lub grup dostępnego na stronie biblioteki, do dnia 19  kwietnia na adres 

wolontariat@bprembertow.waw.pl 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu. 

14. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba fizyczna, spełniająca kryteria wieku oraz miejsca nauki albo 

zamieszkania określone w ust. 5. W celu uczestniczenia w konkursie, uczestnik konkursu lub jego opiekun 

prawny zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, a w przypadku osób niepełnoletnich również zgody opiekuna 

prawnego na udział w Imprezie.   

mailto:wolontariat@bprembertow.waw.pl


15. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestników bądź opiekuna 

prawnego Uczestnika i stanowi zgodę na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w 

publikacjach dotyczących Przeglądu oraz promocji i relacji z Imprezy  przez Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje 

pisemne) oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Przeglądu. 

 

16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku. 

 Na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy, w celu udziału w Rembertowskim Młodzieżowym Przeglądzie Talentów w 

zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, nr tel. własny/rodziców/opiekunów prawnych, adres e-mail. 

W związku z uczestnictwem w Rembertowskim Młodzieżowym Przeglądzie Talentów zezwalam na 

nieodpłatne wielokrotne utrwalanie  i rozpowszechnianie moich danych osobowych (w zakresie: imię, 

nazwisko, wiek, miejscowość bez dokładnego adresu), mojego wizerunku lub wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych, za pośrednictwem 

strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  

prowadzonych serwisów społecznościowych oraz w wydawnictwach prasowych/promocyjnych i wszelkich 

publikacjach w artykułach tematycznych dotyczących tej imprezy w tym patronów medialnych wydarzenia. 

Niniejsze zezwolenie obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz video 

wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, 

powielanie  i rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II 

w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i publikacji w artykułach tematycznych dotyczących 

Rembertowskiego Młodzieżowego Przeglądu Talentów. 

Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody w czasie trwania Imprezy powoduje wycofanie podopiecznego/dziecka w jej udziale. 

 

 

 

…………………………                        ................................................................. 

Miejscowość, data                                Czytelny podpis rodzica lub opiekuna              

                                                            prawnego uczestnika konkursu 

 

 



 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dalej: RODO) Dz.U.UE.L.2016.119.1 

 

Informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy jest: Dyrektor Biblioteki im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 

Warszawy, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa; 

2) możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w 

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za pomocą adresu: iodo@bprembertow.waw.pl 

3) administrator danych osobowych – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe osób zgłoszonych do Rembertowskiego Młodzieżowego 

Przeglądu Talentów na podstawie zgody tj.; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) dane osobowe osób zgłoszonych do Rembertowskiego Młodzieżowego Przeglądu Talentów przetwarzane 

będą w celach: 

a) zakwalifikowania kandydatów do Rembertowskiego Młodzieżowego Przeglądu Talentów 

b) informacyjno-promocyjnych Biblioteki i organizowanych przez nią wydarzeń 

5) w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą: 

a) Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

b) współpracujące media 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres roku; 

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

8) osobom zgłoszonym do Rembertowskiego Młodzieżowego Przeglądu Talentów przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych, rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w RMPT. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. W ramach zgłoszenia do konkursu dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 

ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje; 

9) każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; 

10) w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące zgłoszenia do 

RMPT nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób zgłoszonych; 

11) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osób zgłoszonych do 

RMPT przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

…………………………                        ................................................................. 

Miejscowość, data                                Czytelny podpis rodzica lub opiekuna              

                                                            prawnego uczestnika konkursu 


