REGULAMIN KONKURSU
na prowadzenie zajęć artystycznych i edukacyjnych
w Chełmińskim Domu Kultury w sezonie wrzesień 2020 – czerwiec 2021
I.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Kandydaci
zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletów podpisanych dokumentów drogą
elektroniczną na adres: instruktorzy@chdk.pl.
Wymagane dokumenty:
•
•
•

CV
skan lub zdjęcie podpisanego Regulaminu konkursu
wypełniony Formularz zgłoszeniowy
(UWAGA! w przypadku składania kilku ofert zajęć, należy formularz uzupełnić dla każdych zajęć oddzielnie)

•

podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
(załącznik 1 do Regulaminu konkursu)

•

opcjonalnie: list motywacyjny lub referencje oraz zdjęcie przedstawiające proponowane
działania.

Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska, nazwy firmy lub organizacji,
w celu przeprowadzenia ankiety dot. atrakcyjności proponowanych zajęć oraz informacji o zwycięzcach
konkursu umieszczając w/w informacje w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych,
a także w mediach i Internecie.

II.

CELE

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć artystycznych
i edukacyjnych w Chełmińskim Domu Kultury z uwzględnieniem Kinoteatru Rondo (film,
koncert, teatr, wystawa) w sezonie wrzesień 2020 – czerwiec 2021.
2. Propozycje działań mogą być jednorazową formą, cyklem zajęć z określonym czasem realizacji
lub propozycją regularnych zajęć w trakcie całego sezonu.

III.

TERMINY KONKURSU I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem o tytule: „Konkurs na instruktora
– imię i nazwisko” na adres: instruktorzy@chdk.pl
2. Termin składania dokumentów: do 26 lipca 2020 r.
3. Przeprowadzenie ankiety wśród społeczności lokalnej dotyczącej oferty kulturalnej
na najbliższy sezon 2020/2021: 29 lipca -5 sierpnia 2020 r.
4. Kontakt z wybranymi kandydatami: 7 sierpnia 2020 r.
5. Rozmowy kwalifikacyjne: 7-14 sierpnia 2020 r.
6. Promocja sezonu 2020/2021 od 17 sierpnia 2020 r.

IV.

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Każdy kandydat może zgłosić kilka zajęć. W tym celu prosimy do każdej propozycji osobno
wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
• posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
• całościową koncepcję i założenia programu zajęć,
• innowacyjność proponowanych zajęć,
• wartość merytoryczną oferty,
• kalkulację kosztów zajęć,
• realność przeprowadzenia zajęć w przestrzeniach, którymi dysponuje Chełmiński Dom Kultury.
3. Organizator nie narzuca dziedzin, które mogą być zaproponowane przez kandydata.
4. Kandydaci na instruktorów mogą kierować ofertę do uczestników w każdym wieku: dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz seniorów, dla których przygotowujemy specjalną ofertę w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

V.

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Chełmińskiego
Domu Kultury.
2. Rozstrzygnięcie nastąpi do 17 sierpnia 2020 r.
3. Powiadomienie o wynikach Konkursu nastąpi drogą telefoniczną. Organizator zastrzega,
iż kontakt nastąpi tylko z wybranymi przez komisję Kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia podpisania umowy z Instruktorem w sytuacji
niezależnej od Organizatora związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

VI.

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Chełmiński Dom Kultury uprawniony jest do dokonywania okresowych ocen efektywności
działań Instruktorów w zakresie realizacji zajęć. Staranność w realizacji zadań stanowić będzie
jedno z kryteriów decyzji o kontynuowaniu współpracy z Instruktorem w kolejnych sezonach
artystyczno-edukacyjnych.
3. Konkurs obejmuje również nabór do Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury:
Kapelmistrza oraz Instruktorów nauczających gry na instrumentach blaszanych/
drewnianych/perkusyjnych.
4. Konkurs nie dotyczy prowadzenia: pracowni plastycznej, Zespołu Pieśni i Tańca
„Pomorze”, Kapeli ZPiT „Pomorze”, Zespołu Tańca Ludowego „Kundzia”, Mażoretek,
oraz lektoratów języków obcych UTW.

VII.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmiński Dom Kultury (dalej:
„ADMINISTRATOR”),
z siedzibą:
ul.
Dworcowa
40a,
86-200
Chełmno.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@chdk.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadań statutowych Administratora poprzez
organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym,
prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego,
prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów,
festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej, publikacji na stronie internetowej,
portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie
centrum kultury.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez,
wystawców, stowarzyszeń.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów kontrolujących oraz na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym. Ich
nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

___________________
miejscowość i data

___________________
czytelny podpis

Załącznik 1

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku udzielana przez osobę, której
dane dotyczą lub rodzica / opiekuna prawnego.*
Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych
osobowych dziecka*:
imię i nazwisko
………………….………………………………………………………………………………………...
data urodzenia
………………….………………………………………………………………………..……………….
adres zamieszkania ………………….…………………..……… miasto: ………….…………………..
imię i nazwisko rodzica / opiekuna
…………………………………………………………………………………………….……………..
dane kontaktowe tel.: …………………………………........…@:………………………………………
przez administratora danych:
Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
NIP: 8751185547, REGON: 000284641
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
reprezentowany przez Dyrektora Kamilę Cieślewicz.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu udziału w zajęciach, wyjazdach, koncertach,
spotkaniach, warsztatach, konkursach i/ lub tym podobnych, realizowanych przez Chełmiński Dom
Kultury.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez:
• utrwalenia wizerunku, w tym utrwalenia w pamięci komputera oraz z zastosowaniem innych technik
informatycznych, utrwalenie wizerunku na plakatach, fotografiach i innych nośnikach danych,
• rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz
na jego profilu zarejestrowanym na portalu społecznościowym promującym placówkę,
• utrwalenia i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych oraz mediach w zakresie związanym
z działalnością Chełmińskiego Domu Kultury, tzn. udziału w zajęciach, spotkaniach, prelekcjach,
wykładach, konkursach, koncertach itp.,
• wydawania zaświadczeń o udziale w zajęciach, ubezpieczenia NW, OC, opieki medycznej,
kontaktów rodzic – opiekun.
Oświadczam, iż w związku z udzieleniem zgody, w tym z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunku
mojego/mojego
dziecka*
w
sposób
określony
powyżej,
nie
będę
domagać
się od Chełmińskiego Domu Kultury żadnego wynagrodzenia.
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am)
poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z „Informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby,
której dane dotyczą” dostępną pod adresem: http://chdk.pl/pliki/pliki/rodo.pdf

Chełmno, dnia ………………………….

.…………………………………
Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą
lub rodzica/ opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

