
Regulamin przeglądu „Letnia scena muzyczna – Nasi grają” 
 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zgłaszania się 

uczestników/zespołów do przeglądu „Letnia scena muzyczna – Nasi grają” (dalej: 

„Przegląd”). 

2. Organizatorem Przeglądu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (dalej „Organizator”). 

3. Organizator zapewnia scenę, nagłośnienie oraz bezpłatny wstęp dla zespołu. 

4. Zgłoszenie się do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 

 

II. Cele przeglądu:  
1. Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów muzycznych z terenu 

miasta Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.  

2. Spędzanie przez mieszkańców czasu wolnego na świeżym powietrzu przy 

akompaniamencie muzyki w wykonaniu rodzimych artystów. 

3. Promocja młodych muzyków oraz integracja środowiska muzycznego. 

 

III. Założenia organizacyjne:  

1. Przegląd odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim w Skansenie Rzeki Pilicy. 

2. Przegląd zostanie przeprowadzony w sierpniu 2021 roku, w każdy kolejny piątek. 

3. Termin przesyłania zgłoszeń do 30.07.2021 roku. 

4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres mailowy:  

promocja@mck-tm.pl 

5. W przeglądzie mogą brać udział zespoły muzyczne z terenu Tomaszowa 

Mazowieckiego i okolic. 

6. Wiek uczestników przeglądu nie może być niższy niż 15 lat.  

7. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie internetowej 

Organizatora, www.mck-tm.pl 

8. Organizator zastrzega, że fragmenty występów mogą być rejestrowane oraz 

fotografowane. Uczestnicy biorący udział w projekcie wyrażają nieodpłatnie zgodę na 

wykorzystanie, w tym na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku 

(dane osobowe), utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz poprzez publikację na Facebooku i stronie internetowej 

Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie realizacji jego 

celów statutowych.  

9. Wizerunek może być również publikowany w pochodzących od Organizatora lub 

wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych 

oraz innych materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 

rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z projektem lub dotyczącą go 

działalnością informacyjną lub promocyjną. 
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IV. Przetwarzanie danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. 

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela wyjaśnień  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze 

swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych proszę 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  

iod@mck-tm.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą:  

a. w celu udziału i przeprowadzenia przeglądu, 

b. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c. w celu promocji i propagowania kultury, a także realizacji celów statutowych 

organizatora poprzez upublicznianie zdjęć i fragmentów nagrań wydarzenia 

na podstawie interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do 

udziału w przeglądzie.  

5. Uczestnicy mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze 

zrezygnowaniem z udziału w przeglądzie.  

6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dane uczestników będą wykorzystywane przez okres realizacji przeglądu, a 

następnie zostaną zarchiwizowane.  

8. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.  

9. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na 

stronach internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także 

w siedzibie Organizatora.  

 

V. Postanowienia końcowe:  

1. Szczegółowe informacje o przeglądzie można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury 

pod adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie pod numerem 44 7122369.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia przeglądu oraz 

pozostałych terminów.  

3. Spory związane z Przeglądem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego 

decyzje  

w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Przeglądzie, nie mogą swoim 

zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce  

w okresie stanu epidemii wirusa COVID-19.  

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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