
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu 
98-300 Wieluń, ul. 3 – go Maja 29 

Tel./fax 43 843-87-80, www.pmdkis-wielun.pl, mdkwielun@wp.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału  w XV Międzypowiatowych spotkaniach młodych keyboardzistów 

1. Nazwisko i imię solisty  

    …………………………………………………………………….. 

2. Klasa .............................................................. 

3. Kategoria wiekowa ……………………………………. 

4. Instytucja patronująca (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy) 

    …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

5. Reprezentuje województwo .............................................. 

6. Instrument: firma ......................   symbol ......................... 

7. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) 

    …………………………………………………………………… 

8. Repertuar, czas trwania prezentacji 

L.p. Tytuł utworu Kompozytor Czas 

prezentacji 
1. 

 

 

 

 

  

2.  

 

  

Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z: 

1. oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu XV Międzypowiatowych spotkań młodych 
keyboardzistów  

2. oświadczeniem, że informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia zostały podane zgodnie ze stanem 

faktycznym 

3. wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, 

nagrań) zarejestrowanych  w trakcie trwania konkursu 

4. oświadczeniem o przeniesieniu na organizatorów konkursu prawa do korzystania i rozporządzania 

artystycznym wykonaniem utworów zaprezentowanych podczas konkursu oraz korzystania                       
i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i we fragmentach w celu promocji PMDKiS 

w Wieluniu. 

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

           data                    podpis opiekuna artystycznego      czytelny podpis opiekuna prawnego
                                                                                                 lub pełnoletniego uczestnika  

 

 
                                     

 

    

 

       

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MIĘDZYPOWIATOWE 

SPOTKANIA MŁODYCH 

KEYBOARDZISTÓW 
 

Regulamin 
 

   Wieluń, 8 czerwca 2022 
 

XV 
 



I.  Organizatorzy 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu                        

 Starosta Wieluński 

II.  Termin i miejsce 

 8 czerwca (środa) 2022 r., godz. 9.00 

 sala taneczna w PMDKiS  w Wieluniu, ul. 3-go Maja 29 

 

III.  Cele 

1. Popularyzacja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych. 

2. Prezentacja stopnia wykorzystania możliwości technicznych 

instrumentów. 

3. Integracja młodych keyboardzistów z terenu powiatu wieluńskiego oraz 

powiatów ościennych. 

4. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie wykonawstwa na 

elektronicznych instrumentach klawiszowych. 

 

IV. Grupy wiekowe 

 uczniowie szkół podstawowych – kl. I – IV 

 uczniowie szkół podstawowych – kl. V – VIII 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

V.   Warunki uczestnictwa 

 W spotkaniu mogą wziąć udział soliści grający amatorsko na 

instrumentach klawiszowych z terenu powiatu wieluńskiego oraz 

powiatów ościennych. 

 Każdy wykonawca przygotowuje dwa dowolne utwory o łącznym czasie 

nie przekraczającym 8 minut.  

 Uczestnicy wykonują wybrane utwory na własnych instrumentach na 

żywo, z pamięci. 

 Karty zgłoszenia (czytelnie wypełnione) należy nadesłać do dnia 

01.06.2022 r. (środa) mailowo (mdkwielun@wp.pl), faksem (43 843-87-

80) lub pocztą na adres PMDKiS. 

  

VI.   Sprawy organizacyjne 

 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

 Organizatorzy zabezpieczają statywy oraz nagłośnienie. 

 

VII.   Kryteria oceny 

 Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jury 

zwracać będzie uwagę na:  

 dobór repertuaru, umiejętności techniczne wykonawcy, jakość prezentacji, 

stopień wykorzystania instrumentu, innowacyjność interpretacji, ogólny wyraz 

artystyczny. 

 

 Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci statuetki. 

 

Koordynator spotkania: Zbigniew Szpikowski, kontakt telefoniczny (fax)                     

43 843-87-80,  kom. 501-038-880, mdkwielun@wp.pl 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję: 
1. Administrator danych osobowych  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 

Wieluń, adres e-mail: mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 

2. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: 

slawek6808@op.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XV 

Międzypowiatowych Spotkań Młodych Keybordzistów przez Powiatowy Młodzieżowy 

Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

4. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, 

wizerunek, głos, adres email, numer telefonu, nazwa szkoły 

5. Odbiorcy danych osobowych  

Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz 

podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tzn. 

firmie Google i Facebook. 

- Google – w zakresie promowania i działań informacyjnych na kanale YouTube  w 

ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W związku z transferem 

danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator informuje, że będzie to 

realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe 

klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania z praw 

przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, należy skorzystać z formularza 

udostępnionego w Polityce prywatności Google. 

- Facebook -  w zakresie promowania i działań informacyjnych na fanpage  w 

ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W związku z 

przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/a dane mogą być udostępniane 

partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych 

przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach 

przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy 

przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Spotkań, wycofania zgody, 

a także przez okres wynikający z przepisów archiwalnych. 

8. Zakres przysługujących uprawnień  

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 

mailto:mdkwielun@wp.pl
mailto:mdkwielun@wp.pl


ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 

ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się 

przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania. 

9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 

Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Źródło pochodzenia danych 

Dane zostały przekazane bezpośrednio, opiekuna lub szkołę. 

12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Spotkaniach. 

13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

Zgoda 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych 

moich/mojego dziecka:          

..................................................................................................... .....................   

(imię i nazwisko): 

- imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica tak/nie, 

- podania szkoły, do której uczęszcza dziecko  tak/nie, 

- wizerunku     tak/nie, 

- głosu      tak/nie 

- adres email     tak/nie 

- numer telefonu     tak/nie 

w celu: 

1. udziału dziecka w XV Międzypowiatowych spotkaniach młodych keyboardzistów 

       tak/nie, 
2. kontaktu z rodzicem w związku z udziałem dziecka w XV Międzypowiatowych 

spotkaniach młodych keyboardzistów    tak/nie, 

3. informowania o organizacji XV Międzypowiatowych spotkań młodych 

keyboardzistów, udziale dziecka w konkursie i jego wynikach: 

- na stronie internetowej http://www.pmdkis-wielun.pl/ tak/nie, 

- na profilu na Facebook'u 

https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturywWieluniu   

       tak/nie, 

- na kanale Youtube     tak/nie 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

 

 

............................................................ 

Imię, nazwisko, data i podpis rodzica 

https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturywWieluniu

