Regulamin konkursu „T jak Talent”
1. Organizatorem konkursu „T jak Talent” zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 w Tychach „Piątka Dzieciom” z siedzibą
w Tychach przy ul. Barona 30/209 zwane dalej Organizatorem oraz Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest stworzenie tyskim uczniom przestrzeni do zaprezentowania własnych
talentów, uzdolnień i umiejętności. Konkurs pozwoli wzmocnić wśród uczniów poczucie
własnej wartości, pewności siebie oraz będzie silną motywacją do dalszego rozwoju.
Z uwagi na stan epidemii wirusa COVID-19 w konkursie - w przypadku zespołu - może brać
udział najbliższa rodzina lub osoby mieszkające w tym samym domu.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się uczestników z Regulaminem konkursu
i stosowania się do niego punktów.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w konkursie, nie mogą swoim
zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie
stanu epidemii.
5. Uczestnicy poprzednich edycji konkursu chcący wziąć ponownie udział w eliminacjach,
zobowiązani są do przygotowania innego repertuaru. Uczestnik może wziąć udział w danej
kategorii wiekowej (tj. klasy I-IV SP oraz klasy V –VIII SP).
6. Uczestnicy przesyłają do 10 listopada 2021 r. na adres mailowy tjaktalent19@gmail.com :
 nagranie filmowe przedstawiające ich umiejętności.
 zeskanowaną pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wypełniają
 formularz zgłoszeniowy za pomocą linku umieszczonego na stronach Stowarzyszenia
„Piątka
Dzieciom”
oraz
Szkoły
Podstawowej
nr
5
w
Tychach
(https://forms.gle/fxDBpeokEUzxqqQS7 )
a także przedkładają w swojej macierzystej szkole
 pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
7. Wszelkie zgody (pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych) oraz link do formularza zgłoszeniowego będzie można znaleźć na
Facebook’u Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.piatkadzieciom/
lub na jego stronie internetowej https://piatkadzieciom.wordpress.com, a także na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach : https://sp5tychy.pl/ oraz jej Facebook-u).
8. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy I-IV SP,
 klasy V-VIII SP.
9. Szkoły wybierają w ramach wewnętrznych eliminacji maksymalnie 3 osoby lub zespoły
(maksymalnie 5-cioosobowe) w każdej grupie wiekowej.
10. Uczestnicy przesyłają do 10 listopada 2021 r. nagrania filmowe (najlepiej w formacie MP4)
o długości do 3 min., na których uczestnicy prezentują swoje umiejętności wraz

z zeskanowanymi oświadczeniami adres mailowy tjaktalent19@gmail.com, lub (w przypadku
dużego rozmiaru pliku) przez bezpłatną stronę internetową www.wetransfer.com
postępując następująco:
 w polu „Add your file” przesłać film wraz z oświadczeniem
 w polu ”Email to” wpisać (tutaj wpisać mail konkursu)
 w polu „Your email” wpisać swój email
 w polu „Message” wpisać nazwę i adres szkoły wraz z danymi uczestnika oraz
opiekuna
11. Filmy mogą prezentować śpiew, grę na dowolnym instrumencie, taniec, działania plastyczne
(malarstwo, rysunek, rzeźba itd.), pokaz umiejętności gry aktorskiej, pokaz sprawności
fizycznej, stand up, recytację, iluzję, inne talenty.
12. Uczestnik lub jego opiekun prawny - wysyłając film do konkursu tym samym:
a) oświadcza, że materiał filmowy nie narusza praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich,
b) udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z materiału
filmowego.
c) oświadcza, że osoby widoczne na filmie wyraziły zgodę na udział w konkursie.
13. Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres mailowy tjaktalent19@gmail.com lub na
telefon kontaktowy: 661 350 930 oraz 691 869 094.
14. Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku.
15. Z uwagi niepewną sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19, przewiduje się, ze filmiki
z umiejętnościami finalistów zostaną opublikowane na stronie Facebooka Stowarzyszenia
„Piątka Dzieciom” oraz na jego stronach internetowych.
Z uwagi na to, że sytuacja pandemiczna w każdej chwili może się zmienić – o kolejnych
działaniach będziemy informować na bieżąco.
16. W trakcie pokazu, tj. na nagraniu, nie dopuszcza się: spożywania pokarmów, wykonywania
niebezpiecznych ewolucji akrobatycznych, pokazów pirotechnicznych oraz wulgarnych
i nieetycznych zachowań. Nie dopuszcza się również nagrań naruszających godność ludzką.
17. Jury przyznaje następujące kategorie nagród:
-nagrody główne dla laureatów (I – III miejsca) w każdej kategorii wiekowej lub inne wg
uznania jury,
-nagrodę publiczności (nagroda publiczności odbędzie się poprzez głosowanie na Facebook
organizatora)
18. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, ani nie udziela gwarancji
jakości.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy.
20. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w tym wizerunku) uczestników konkursu
„T jak Talent”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) Organizator Konkursu informuje,
że:
Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie „Piątka Dzieciom” z siedzibą w Tychach
przy ul. Barona 30/209, email: piatkadzieciom@onet.pl


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem konkursu
„T jak Talent” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka Administrator będzie
przetwarzał wizerunek dziecka w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność
placówki, wynikających z jej zadań statutowych.
Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub
osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych
osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1
lit. a RODO.


Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe związane z organizacją konkursu będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Dane kontaktowe będą przechowywane na czas organizacji konkursu lub do
momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w
Konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w
Konkursie.


Odbiorcy danych osobowych

Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie
wynikać to z przepisów prawa.
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu,

podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską oraz osoby odwiedzające fanpage Stowarzyszenia oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach
Szczegółowe informacje dot. Polityki Prywatności związanej z publikowaniem na fanpage’u, są dostępne na
stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.


Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1.
2.
3.
4.
5.

prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
prawem
przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych
i
danych
osobowych
dziecka.
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny ale jest
niezbędne do udziału dziecka w Konkursie.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

