
 XIX GMINNY PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ BOŻONARODZENIOWYCH – JASEŁKA 2019

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie zaprasza

do udziału w

XIX Gminnym Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych – Jasełka 2019,

który odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tworkowie w dniu 15 - 16 stycznia 2019 roku,

od godz. 900.

Celem przeglądu jest:

 kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;

 wychowywanie  w  duchu  szacunku  dla  wartości  i  tradycji  chrześcijańskich,  regionalnych,

narodowych i rodzinnych;

 kultywowanie gwary śląskiej i elementów wielokulturowości.

Forma:

Widowisko jasełkowe, szopka, spektakl teatralny, grupa kolędnicza.

Uczestnicy:

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły teatralne działające przy przedszkolach, szkołach, świetlicach

oraz innych organizacjach z terenu naszej gminy.

Czas prezentacji:

Czas  trwania  prezentacji  15  stycznia  2019  r.  od  godz.  900 w  sali  Centrum  Kultury  w  Tworkowie  

(w zależności od liczby zgłoszonych zespołów).

Zgłoszenia:

Karty zgłoszenia należy nadesłać do 8 stycznia 2019 roku na adres:  Gminny Zespół Oświaty,  Kultury,

Sportu i Turystyki, ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków.

Jury i nagrody:

Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe

dyplomy. 

Uwagi organizatora:
 organizator zapewnia, nagłośnienie, pianino;
 zespoły przyjeżdżają z własną dekoracja i rekwizytami;
 kolejność występów ustala organizator;
 harmonogram  przesłuchań  uczestników  przeglądu  będzie  do  wglądu  w  biurze  GZOKSiT  

w Tworkowie, na terenie szkół, których zgłoszenia dotyczą;
 opiekę nad uczestnikami zapewniają placówki delegujące;
 organizator zapewnia transport uczestników – autokar;
 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 Załącznik: Klauzula Informacyjna                                
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Załącznik - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO 
XIX Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych – Jasełka 2019,

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Gminny  Zespół  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, Adres: Tworków, ul. Zamkowa 48 (dalej jako „ADO”).

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować
pod adresem 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, adres mailowym: iod@krzyzanowice.pl

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, stanu zdrowia,
zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących
bezpośrednią władzę nad małoletnim.

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji XIX Gminnego Przeglądu Przedstawień
Bożonarodzeniowych – Jasełka 2019  na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt
 a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym  przez  ADO jest  obowiązek wynikający  z  przeprowadzenia  imprezy,  wyłonienia
zwycięzcy i  przyznania,  wydania  oraz odbioru nagrody,  promocji   Gminnego Zespołu Oświaty,  Kultury,
Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie, personel obsługujący XIX Gminnego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych –
Jasełka 2019  oraz Urząd Gminy Krzyżanowice

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od grudnia 2108 do czasu grudnia 2019
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu

przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia
sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru,  gdy uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  zakwalifikowania uczestnika do udziału
w XIX Gminnego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych – Jasełka 2019.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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