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REGULAMIN 
CELE:
Aktywizacja społecznego ruchu kulturalnego seniorów.
Prezentacji osiągnięć seniorów.      
Wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań seniorów. 
W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Oddając hołd tej wybitnej postaci, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 ustanowiono Rokiem Stanisława Moniuszki. Zachęcamy uczestników  do nawiązania 
w prezentacjach i twórczości do tej wybitnej postaci polskiej kultury.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przegląd ma charakter otwarty dla grupy wiekowej seniorów od 60 lat. W przypadku zespołów organizator dopuszcza udział w przeglądzie osób spoza kategorii wiekowych tj. młodszych – maksymalnie 3 uczestników.
Zgłoszenia na „Karcie zgłoszenia” mogą dokonać osoby indywidualne, grupy zorganizowane przy instytucjach i grupy niezrzeszone (wraz z listą członków zespołów/grup) w terminie 
do 17 czerwca 2019 r. na adres: Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg lub e-mailem: ara@tdk.tarnobrzeg.pl 
Przegląd odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniach:       
● 25 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 16.00 - PRZEGLĄD TAŃCA, PIOSENKI 
    I INSTRUMENTALISTÓW
● 27 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 16.00 - PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH
   godz. 19.00 - PODSUMOWANIE KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH
Oceny uczestników i wyboru finalistów do Gali dokona komisja artystyczna powołana przez Organizatora.
Z udziału w GALI wyłączeni są uczestnicy w kategorii form teatralnych. 
Uczestnicy indywidualni oraz zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
Gala odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 16.00

Uczestnicy  SENIORIADY 2019 , wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną oraz emisję przez telewizję  bez roszczeń finansowych, a także na wykorzystanie tej dokumentacji 
w celach promocyjnych. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku zawartego 
w materiałach oraz utrwalonego na fotografiach podczas SENIORIADY 2019. Opiekunowie zespołów zobowiązani są do uzyskania zgody od uczestników na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie ich wizerunku tylko na potrzeby SENIORIADY 2019.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone 
na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury  www.tdk.tarnobrzeg.pl w zakładce RODO.
KATEGORIE PREZENTACJI:
- Przegląd prac plastycznych
- Taniec (soliści, zespoły taneczne) - czas prezentacji do 8 minut
- Piosenka
- Instrumentaliści
- Formy teatralne (recytacja, teatr jednego aktora, mała forma sceniczna)
- Konkurs literacki

PRZEGLĄD PRAC PLASTYCZNYCH 
1. Kategorie tematyczne:
-  prace malarskie, rysunkowe, graficzne i inne techniki plastyczne
2. Uczestnicy przeglądu wykonują maksymalnie dwie prace w wybranej przez siebie tematyce 
w dowolnym formacie i technice.
3. Do przeglądu uczestnicy zgłaszają pracę opisaną. Prosimy o przyklejenie lub umocowanie opisu.
4. Kryterium oceny - kreatywność autorów: pomysły autorów wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac .
5. Nagrodą w przeglądzie jest prezentacja najlepszych prac  na wystawie w Galerii TDK podczas finału Senioriady 2019
6. Termin przekazania prac do TDK w terminie do  21 czerwca 2019 r. 
7. Prosimy autorów prac o ich odebranie do 3 lipca 2019 r.

FORMY TEATRALNE 
Uczestnicy wybierają do prezentacji następujące formy teatralne:
- Monolog – dobór literatury dowolny. Czas: do 10 minut.
- Mała forma sceniczna, scenka kabaretowa, obyczajowa, komediowa itp. 
(wybrany fragment z literatury; kabaret; scenka obyczajowa, itp.). Czas wykonania do 15 minut.

KONKURS LITERACKI
 Konkurs literacki – własna twórczość poetycka lub prozatorska:
- w przypadku poezji – przygotowanie na konkurs maksymalnie do 4 dowolnych, własnych wierszy, tekstów piosenek.
- w przypadku prozy – opowiadanie, nowela, reportaż, gawęda, fraszki, utwory satyryczne. Objętościowo maksymalnie do 3 stron maszynopisu.

TANIEC 
W prezentacji mogą wziąć udział soliści, pary lub grupy taneczne. Warunkiem udziału jest zaprezentowanie jednego lub dwóch tańców lub układów tanecznych.  Czas do 8 minut. Należy dostarczyć nagraną na płycie CD muzykę do prezentacji.

PIOSENKA
W prezentacji mogą wziąć udział soliści, duety, tercety i zespoły. Warunkiem udziału jest wykonanie dwóch dowolnych piosenek lub pieśni z dowolnym akompaniamentem lub a cappella.  Akompaniament może być nagrany na płycie CD. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD i fortepian.  

INSTRUMENTALIŚCI
Warunkiem udziału jest solowe wykonanie dowolnego utworu instrumentalnego na dowolnym instrumencie. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika SENIORIADA 2019

	Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury 
z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia
SENIORIADY  2019 zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
	Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
	dostępu do treści danych,

 ich sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia ich przetwarzania.
	W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych 
narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Tamki w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3  i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w SENIORIADZIE 2019.
	Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie 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









