
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Twoje dane osobowe, przekazane nam w zgłoszeniu, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy
z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 15. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja Małopolskiego Turnieju 
Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy.  1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy 
czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 
wycofaniem. 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 
2 lata. 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w Turnieju. 6. Administrator nie przewiduje 
profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Twoja zgoda 
zawarta w karcie zgłoszenia.  e-mail: inspektor2@mjo.krakow.plDane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1. W TURNIEJU mogą brać udział uczniowie klas VII, VIII szkół 
podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych województwa 
małopolskiego. W kategorii dorosłych mogą brać udział recytatorzy bez 
względu na miejsce zamieszkania. Oceny dokonuje się z podziałem na 
kategorie młodzież i dorośli 
2. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany  poetycki lub 
fragment prozy  i drugi tekst (wyłącznie poetycki) 
z dorobku autorów pokolenia poety i późniejszych. 

w tegorocznej edycji, 
w roku 

 
Uczestnicy wykonują jeden utwór z tekstem Bursy. Dopuszcza się 
kompozycje własne i zapożyczone. Jako akompaniament można 
wykorzystać półplayback, akompaniament własny bądź zespołu 
do 3 osób. 
4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prezentacji 
według następujących kryteriów: a) dobór repertuaru do możliwości 
wykonawczych, b) interpretacja utworów, c) kultura słowa, d) ogólny 
wyraz artystyczny prezentacji. 
5. Zgłoszenia: e-mail: , należy nadsyłać do dnia 23 
listopada. 
6. Prezentacje konkursowe odbędą się w sali Teatru SCENA "i" 
przy MDK im. Andrzeja Bursy w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2022. 
7. Szczegółowy harmonogram prezentacji ukaże się 25 listopada na 
stronie 
8. Uroczyste zakończenie TURNIEJU z udziałem przyjaciół i rodziny 
Poety przewidziane jest 

1 utwór
Andrzeja Bursy

Czas wykonania nie 
może przekroczyć 10 minut.
POEZJĘ BURSY MOŻNA WYŚPIEWAĆ… 

90. rocznicy Jego urodzin, w miesiącu 65. rocznicy śmierci 
i w dniu imienin Poety wznawiamy kategorię poezja śpiewana.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie MDK.

www.mdk.krakow.pl. 

12 grudnia (poniedziałek) o godzinie 17.oo. 

mdk@mdk.krakow.pl

IM. ANDRZEJA BURSY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. A  Bursy ndrzeja
31 - 606 Kraków, os. Tysiąclecia 15, tel.  648 49 95 12  e-mail: mdk@mdk.krakow.pl

www.facebook.com/MDKBursa
www.mdk.krakow.pl

organizator

wszystkie bieżące informacje/aktualizacje 
na www.mdk.krakow.pl

TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI WSPÓŁCZESNEJ
IM. ANDRZEJA BURSY
       30 listopada i 1 grudnia 2022


