Przegląd piosenki „Wiosna 2021”
Organizator: Młodzieżowa Rada Gminy Bogoria
Cele przeglądu:
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie
muzyki
- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych
- przełamywanie barier związanych z nieśmiałością
Uczestnicy przeglądu: Uczniowie przedszkoli, klas podstawowych i szkół ponadpodstawowych na
terenie gminy Bogoria.
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych mogą przysłać nagrania grupowe.
Tematyka piosenek: radosna, najlepiej wiosenna
Termin wysłania nagrań: Ostateczny termin upływa 31 marca o godzinie 23:59.
Gdzie nadesłać nagrania:
Nagrania prosimy wysłać na adres e-mail: mrgbogoria@gmail.com
Ważne:
- Wysyłając nagranie pamiętajcie aby podać imię / imiona, nazwisko / nazwiska wokalistów,
klasę oraz adres szkoły / przedszkola do którego uczęszczają.
- Wysyłka nagrania jest jednoznaczna ze zgodą na publikacje na stronie internetowej
https://www.facebook.com/MRGBogoria.
Dodatkowe informacje:
- mile widziany własny akompaniament instrumentalny
- nagrania będą udostępnione w dniach 1-4 kwietnia na fanpage’u MRG Bogoria.
- Nagranie, które zdobędzie najwięcej reakcji w poście otrzyma NAGRODĘ!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bogoria reprezentowany przez
Wójta Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, adres e-mail: urzad@bogoria.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

