
 

Regulamin wydarzenia SCENA WASZA – Otwarty Mikrofon 

1. Organizatorem wydarzenia SCENA WASZA – Otwarty Mikrofon jest Ośrodek Kultury im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej. 

2. Wydarzenie dedykowane jest mieszkańcom Gminy Środa Wlkp. i Powiatu Średzkiego, bez 

ograniczenia wiekowego. 

3. Wydarzenie polega na prezentacji dorobku artystycznego i/lub umiejętności muzyczno-

wokalnych lokalnych artystów i pasjonatów muzyki.  

4. Każdy uczestnik może zaprezentować dowolną liczbę utworów, mieszczącą się w czasie 

ustalonym przez Organizatora. 

5. O przyjęciu uczestników do pokazu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Organizator minimum tydzień przed wydarzeniem opublikuje listę uczestników oraz ramowy 

program wydarzenia. 

7. Uczestnik zobowiązany jest minimum tydzień przed wydarzeniem dostarczyć organizatorowi 

listę utworów, podkłady i rider techniczny. 

8. Organizator zapewnia obsługę techniczną wydarzenia.    

9. Organizator zapewnia 3 mikrofony, gitarę klasyczną oraz pianino elektryczne. 

10. Organizator bierze na siebie opłaty ZAiKS 

11. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrań i zdjęć z wydarzenia. 

13. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

14. Dodatkowych informacji udziela Maria Wieland tel. 536 303 932 e-mail 

oksroda.promocja@gmail.com 

 

Karta Zgłoszeniowa 

Imię i nazwisko wykonawcy / 

wykonawców, wiek  

i nr kontaktowy 

 

 

 

Zapotrzebowanie techniczne  

 

 

Lista utworów 1. 

2. 

3. 

4. 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

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

Imię (imiona) i nazwisko 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka*  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko dziecka 

w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 

 

pokonkursowe, prowadzonych zajęć w Ośrodku Kultury, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach internetowych: 

 

www.oksroda.pl i www.facebook.com/oksroda. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. 

 

Marszałka Józefa Piłsudskiego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) wyrażam 

 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia oraz wizerunek , w celu uczestnictwa w  
wydarzeniu „Scena Wasza – Otwarty MIkrofon”, organizowanym przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 października 30, 63-
000 Środa Wielkopolska.

 

 

 …………………… 

 

 

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

Miejscowość i data 

 

Czytelny podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić

http://www.facebook.com/oksroda


 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy ul. 20 Października 
30, 63-000 Środa Wielkopolska e-mail: sekretariat@oksroda.pl Tel. 61 285 23 05  

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, e-mail: iod@lesny.com.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa  w  wydarzeniu „Scena Wasza – Otwarty MIkroofn”, organizowanym 
przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska. w oparciu o wyrażoną 
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO.  

17. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty (dostawca usług informatycznych – serwis 
hostingowy) na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

19. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wyrażenia zgody.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu „Scena Wasza – Otwarty Mikrofon” 
organizowanym przez Ośrodek Kultury im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska. 
 

W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanych przez Ośrodek Kultury wyżej 
wymienionych wydarzeń związanych z działalnością jednostki. 

 
 

10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
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