
Regulamin 

Konkursowego Przeglądu Zespołów Regionalnych 

„Kalendarz  Obrzędowy„ –  2018. 
 

Cel  imprezy : 

1. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych prezentujących                                                                    

obrzędy doroczne i rodzinne oraz zespołów prezentujących zwyczaje gospodarskie                                                                                                             

i dotyczące życia społecznego. 

2. Popularyzacja folkloru, jego walorów artystycznych i wychowawczych. 

3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami regionalnymi. 

Uczestnictwo:  

1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły działające w domach kultury, klubach,                          

świetlicach, kołach gospodyń wiejskich oraz innych placówkach kultury                                                                                              

bez ograniczenia wieku. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia                                                                        

oraz oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych na adres: 

Miejski  Dom  Kultury „Szopienice – Giszowiec” 

40-321  Katowice  ul. Gen. J. Hallera  28 

lub  faksem: 32 - 256 - 84 - 53 

albo  e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl 

w  terminie  do  29  września   2018 r. 

Terminy:  

1. Przegląd odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2018 r. w  Miejskim  Domu  

Kultury  „Szopienice-Giszowiec” w  Katowicach  ul. Gen. J. Hallera  28. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia przesłuchań w jednym  

z tych dni. 

3. O dniu i godzinie prezentacji uczestnicy zostaną zawiadomieni telefonicznie                                                               

lub  e-mailowo. 

Nagrody: 

1. Prezentacje oceni jury, które przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe.                                                                         

Decyzje jury są nieodwołalne. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy                                                                                     

uczestnictwa.  

Sprawy organizacyjne:  

1. Czas prezentacji wraz z przygotowaniem do występu nie może przekroczyć 25 

minut.                                                                                   

2. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 

3. Uczestnicy dokonujący rejestracji akceptują warunki niniejszego regulaminu                                                                                       

i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie                                                                 



z ROZPORZĄDZENIENIEM 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) zwanym, dalej „RODO”. 

4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

5. Dodatkowe informacje: 696 715 688 i 32-256-84-53.  

 

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

W celu realizacji obowiązków wynikających z 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Konkursowym Przeglądzie Zespołów 

Regionalnych Kalendarz Obrzędowy„ jest Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), zgody – w zakresie 

w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących 

w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).  

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe, dane 

identyfikacyjne przyznane przez organ publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe. 

4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). 

5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas Konkursu i rozliczenia dotacji,  

a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprosto-

wania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przeważania 

danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

7. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Kalendarz 

Obrzędowy„ otrzymujemy wyłącznie od osoby podpisującej kartę zgłoszenia. 

 

Wyrażam zgodę: 

TAK NIE  na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych; 

TAK NIE na wykorzystanie wizerunku przez Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru utrwalonego przeglądu  

               „Kalendarza Obrzędowego„  przez  organizatora, media  oraz partnerów imprezy w celu sporządzenia  

               fotorelacji z jej przebiegu. 

 

 

 

 

DATA:………………………………………              CZYTELNY PODPIS:…………………………………………………………… 

 

*Niepotrzebne skreślić 


