„Z Kolędą Przez Wieki - wirtualnie”
Regulamin przeglądu kolęd i pastorałek
§1 Organizator i cel wydarzenia
1. Organizatorem wydarzenia jest Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta.
2. Celem wydarzenia jest:
• popularyzacja tradycyjnych kolęd i pastorałek w środowisku dzieci, młodzieży i
dorosłych,
• promowanie lokalnych zespołów oraz indywidualnych talentów,
• pokazanie, że mimo ograniczeń spowodowanych przez COVID-19, Klub Jedność,
organizujący od wielu lat wydarzenie „Z Kolędą Przez Wieki”, wychodzi do uczestników
z innowacyjnym rozwiązaniem, po to, by kultywowana tradycja nie przestała istnieć,
• ukazanie praktycznych i kreatywnych zastosowań Internetu oraz mediów
społecznościowych.

§2 Warunki uczestnictwa
1. W przeglądzie mogą brać udział soliści/duety, zespoły oraz rodziny – w szczególności
mieszkańcy Nowej Huty.
2. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania jednej lub dwóch kolęd z listy
zaproponowanej przez Klub Jedność oraz kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
3. Uczestnicy muszą wykonać utwór do podkładu muzycznego wyznaczonego przez Klub
Jedność.
4. Utwory muszą być nagrane przez wykonawców w orientacji poziomej, w formacie Mp4,
za pomocą wybranego nośnika np. telefon komórkowy, kamera, aparat z funkcją
nagrywania dźwięku.
5. Osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie karty uczestnika do
Klubu Jedność (mailowo lub przez Messengera) najpóźniej do 20 grudnia 2020r. Wyłącznie
zgłoszeni uczestnicy otrzymają listę kolęd oraz podkład muzyczny.
6. Gotowe nagranie należy przesłać na adres mailowy Klubu Jedność jednosc@krakownh.pl
lub w wiadomości prywatnej strony Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta na
portalu Facebook.
7. Końcowy termin wysyłania nagrań to 28 grudnia 2020 r. Utwory przesłane po tym terminie
nie zostaną opublikowane.
8. Przesłane nagrania zostaną zmontowane tak, by tworzyły spójną całość, a następnie będą
publikowane cyklicznie na facebook’owej stronie Klubu Jedność i Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta.

§3 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji
przeglądu jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków.
2. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych
zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: rodo@krakownh.pl, z którym można się
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników
przeglądu oraz przeprowadzenia przeglądu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji przeglądu zgodnie z
zasadami ogólnego rozporządzenia RODO.
5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO
będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego
oraz do organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu i
archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
8. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych poprzez
przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl a także prawo
do żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku
w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§4 Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i
wykorzystanie materiałów filmowych w mediach reklamujących imprezę m.in. na stronie
internetowej Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta, Facebook, Instagram.
2. Nadesłanie nagrania do Klubu Jedność jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na
wykorzystanie wizerunku (wszystkich osób się na nim znajdujących) w materiałach
promocyjnych, na Instagramie i facebook’owej stronie Klubu Jedność i Ośrodka Kultury
Kraków-Nowa Huta oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta.
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu
realizacji wydarzenia. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego kontaktu z uczestnikami przeglądu.

5. Osoby, które nie mają możliwości nagrania kolędy, ponieważ nie posiadają sprzętu
nagrywającego, mogą przyjść do Klubu Jedność (we wcześniej uzgodnionym terminie),
gdzie pracownicy pomogą nagrać utwór przestrzegając wszystkich wytycznych
sanitarnych.
6. Regulamin został przygotowany przez Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków -Nowa Huta.

Kontakt do organizatora:
Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta
ul. Drożyska 3c, 31-998 Kraków
telefon: 12 681 00 70, telefon komórkowy: 504 419 237
mail: jednosc@krakownh.pl
facebook.com/klubjednosc

