Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr ………/ 2019
Prezydenta Miasta Płocka z …… lipca 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
SENIORIADA 2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu Senioriada 2019, zwanego dalej Senioriadą jest:
a. prezentacja dorobku amatorskich zespołów artystycznych,
b. stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji ich
twórczości artystycznej,
c. oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie
właściwych wzorów spędzania wolnego czasu.
2. Organizatorami konkursu są:
a. Gmina Płock – Urząd Miasta Płocka
b. Płocka Rada Seniorów
§2
Termin i miejsce Senioriady
1. Senioriada odbędzie się 5 października 2019 roku w godzinach 13.00–15.00 podczas
Płockich Targów Rodziny – Senior 2019 (zwanych dalej Targami) w Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku, ul. J. Z.
Jakubowskiego 10
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin konkursu.
§3
Założenia organizacyjne Senioriady
1. W Senioriadzie mogą wziąć udział zespoły, chóry i kabarety prowadzone przez:
a. organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka,
b. kluby seniora działające przy spółdzielniach mieszkaniowych z terenu miasta
Płocka,
c. instytucje publiczne działające na terenie miasta Płocka.
2. Kategorie Wykonawców:
I.
zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry,
II.
zespoły taneczne,
III.
kabarety.
3. Repertuar:
a. zespoły, chóry przygotują po 1 utworze wokalnym lub tanecznym o dowolnej
tematyce, łączny czas występu nie może przekroczyć 5 minut
b. kabarety przygotują repertuar o dowolnej tematyce, łączny czas występu nie
może przekroczyć10 minut

§4
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Senioriadzie jest przesłanie Zgłoszenia stanowiącego Załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie:
a. należy przesłać w terminie do 26 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem poczty na
adres „Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”, 09-402 Płock, ul.
Misjonarska 22
b. należy przesłać w terminie do 26 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres
e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu
c. należy doręczyć osobiście w terminie do 26 sierpnia 2019 r. „Wydział
Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Komunikacji Społecznej
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”, 09-402 Płock, ul.
Misjonarska 22 pok. 12

1.

2.
3.

4.

§5
Wybór najlepszych wykonawców
Oceny Wykonawców dokonują uczestnicy Targów poprzez wskazanie wybranego
Wykonawcy/Wykonawców na Karcie do głosownia stanowiącej Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu
W każdej kategorii wybrany zostanie jeden najlepszy zespól/chór/grupa
taneczna/kabaret na podstawie oddanych głosów przez uczestników Targów.
Uczestnik Targów może wybrać tylko jednego Wykonawcę w każdej z kategorii:
a. zespół wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny, chór,
b. zespół taneczny,
c. kabaret,
Nie jest konieczne dokonanie wyboru Wykonawców we wszystkich kategoriach
Nagrody:
Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom zostaną przyznane dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

§6
Kontakt do organizatorów Senioriady
Informacje szczegółowe na temat Senioriady można otrzymać w Referat Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Misjonarska 22 – tel. 24 366
71 11, e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta zgłoszenia Wykonawcy
2. Karta głosowania

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu Senioriada 2019

KARTA ZGŁOSZENIA
NA KONKURS SENIORIADA 2019
5 października 2019 rok

I.

Należy zaznaczyć „X” właściwą kategorię w rubryce „Wybór”:
WYBÓR

KATEGORIA
Zespół wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny, chór
Zespół taneczny
Kabaret
II.

Dane organizacji:

NAZWA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TELEFON:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

III.

Repertuar:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
Podpis Prezesa/Kierownika/Organizacji/Instytucji
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 ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych RODO informujemy, że:
1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.
kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Senioriady;
4.
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.
każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7.
każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Konkursu Senioriada 2019

KARTA DO GŁOSOWANIA
SENIORIADA 2019
5 października 2019 rok

I.

Kategoria: Zespół wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny, chór

(wybranego Wykonawcę – tylko jednego, proszę zaznaczyć ”X” w rubryce „Wybór”)

I

ZESPÓŁ WOKALNY, INSTRUMENTALNY,
WOKALNO-INSTRUMENTALNY, CHÓR

WYBÓR

1
2
3

II.

Kategoria: Zespół taneczny

(wybranego Wykonawcę – tylko jednego, proszę zaznaczyć ”X” w rubryce „Wybór”)
II

ZESPÓŁ TANECZNY

WYBÓR

1
2
3
III.

Kategoria: Kabaret

(wybranego Wykonawcę – tylko jednego, proszę zaznaczyć ”X” w rubryce „Wybór”)
III
1
2
3

KABARET

WYBÓR

