
 

Regulamin Festiwalu 
KABARETON2019 

I. CELE  I  ZADANIA 
- stworzenie warunków dla rozwoju twórczego oraz samorozwoju dzieci i młodzieży 

- formowanie kultury scenicznej oraz osobistej 

- wyłonienie utalentowanych młodych ludzi 

 

II. PLAN  WYDARZENIA 
- Przywitanie zaproszonych gości 
- Przedstawienie zasad konkursu 
- Rozpoczęcie konkursu 
- Punktacja występów 

 
III. KONKURENCJE 
 

1.FREESTYLE 

Występ drużyn w dowolnej formie  (max 15 minut). 

 

2. POJEDYNEK KAPITANÓW 

W przypadku remisu. Kapitanowie zremisowanych drużyn stają do ostatecznej walki, opowiadając po 3 dowcipy każdy. 

 

IV. PUNKTACJA/JURY 

Ocena występu punktami: 3, 4, 5, 6. Oceniana jest dowcipność występu. Dodatkowo na koniec Jury przyznaje dyplomy za: 

- najlepszy aktor 

- najlepsza aktorka 

- najzabawniej wypowiedziany żart 

 

V. WARUNKI WYSTĄPIENIA 

- Organizatorem wydarzenia jest Chobieński Ośrodek Kultury, który też ustala skład Jury. 

- Udział w konkursie mogą brać wyłącznie dzieci i młodzież. 

- Drużyny mogą się składać od 2ch osób do 10 osób. 

- Każda drużyna powinna mieć: 

 = swojego opiekuna 

 = wspólny wizerunek, świadczący o tym, że jest drużyną (taki sam strój, kolor, elementy) 

 = własną nazwę 

 = kapitana 

 

 

 VI. RODO 
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm. 

- Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  swojego /dziecka  biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania 

do wiadomości publicznej wyników konkursu. 

- Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz 

żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 763 000 140, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka  w konkursie/ przeglądzie. 

 

Wszelkich informacji  udzielają pracownicy CHOK         

76  843 95 19  lub  76 843 95 09 


