
PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY ZESPOŁÓW
REGIONALNYCH „Z PRZYTUPEM”

z okazji 65-lecia KGW Ropienka
01.09.2019r. godz. 14:00, Ropienka

----------------------------------------------------------------------------------------
R E G U L A M I N 
 
I Cele Przeglądu: 

1. Popularyzacja i promocja zespołów regionalnych.  
2. Popularyzacja śpiewów regionalnych własnego regionu.
3. Zachęcenie  do  aktywnego  i  świadomego  uczestnictwa  w  życiu

kulturalnym. 
4. Rozwój tożsamości regionalnej, umacnianie więzi wspólnotowych. 
5. Pogłębienie  wiedzy  o  kulturze  regionu  i  doskonalenie  umiejętności

twórczych. 
6. Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy. 

 
II Zasady ogólne: 

1. Przegląd  ma  charakter  konkursu,  adresowany  jest  do  zespołów
regionalnych.

2. Dopuszcza  się  możliwość  uczestnictwa  w  prezentacjach  scenicznych
kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży.

III Szczegóły konkursu:

1. Wykonanie  1  do  3  tradycyjnych pieśni  ludowych  (np.  weselnych,
dożynkowych,  zalotnych,  ballad,  dziadowskich,  rekruckich,  kołysanek
itp.) z własnego regionu.

2. Czas występu: max 12 minut. 

IV Kryteria oceny: 

1. wybór pieśni właściwych dla danego regionu,
2. odpowiednia maniera wykonawcza,
3. czystość brzmienia, 
4. ubiór, wygląd, nakrycie głowy (tradycyjne),
5. ogólny wyraz artystyczny. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 15 



V Zgłoszenie zespołów:

1. Należy pobrać oraz wypełnić oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (załączony do
regulaminu)  oraz  przesłać  go  do  dnia  16  sierpnia  2019  r.  na  adres:
Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne lub  
w formie elektronicznej na adres e-mail zgloszenia-ropienka@wp.pl

2. UWAGA! - o kolejności występów decyduje organizator.

VI Nagrody i wyróżnienia: 

1. Powołana  przez  organizatorów  Komisja  Artystyczna  dokona  oceny
zaprezentowanych przez grupy/reprezentacje programów artystycznych
oraz przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

2. Suma zdobytych punktów wyłoni laureatów Przeglądu.  
3. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny. 

 
VII Informacja i uwagi końcowe: 

1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu gorący posiłek w dniu
występu.

2. Koszt transportu pokrywa instytucja delegująca lub grupa we własnym
zakresie. 

3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji
niniejszego regulaminu.

   

mailto:zgloszenia-ropienka@wp.pl


Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych
osobowych: 

1. Uczestnicy  udzielają  zezwolenia  na  rozpowszechnianie  swojego
wizerunku  utrwalonego  za  pomocą  wszelkich  technik  fotograficznych  
i nagraniowych w związku z udziałem w przeglądzie.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez  organizatorów  na  potrzeby  organizacji  spotkań  oraz  zgodnie  
z celami statutowymi organizatora spotkań (w tym na umieszczenie ich
na stronie internetowej). 

3. Uczestnicy  przenoszą  nieodpłatnie  na  organizatorów  swoje  prawa
majątkowe  do  artystycznych  wykonań  zaprezentowanych  podczas
spotkań,  w  celu  wykorzystania  ich  przez  organizatorów  w  sposób
nieograniczony  terytorialnie  i  czasowo  na  następujących  polach
eksploatacji:  
a.  utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia,
audio, video,  
b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 
c. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
d. publicznego odtwarzania, wyświetlania, 
e.  nadawania  bezprzewodowego,  przewodowego,  satelitarnego  oraz
reemisji i retransmisji. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie  z  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 (dalej „RODO”) 
i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000), Ustrzycki Dom Kultury
przedstawia  podstawowe  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych
osobowych pozyskanych w związku z realizacją przeglądu: 
Administratorem danych osobowych jest Ustrzycki Dom Kultury z siedzibą przy
ulicy  29  listopada  31,  38-700  Ustrzyki  Dolne.  We  wszystkich  sprawach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres
e-mail:  m.sokolowski@ustrzyki-dolne.pl  lub  pisemnie  na  adres  głównej
siedziby firmy. 



Administrator  informuje,  że  zainteresowanemu  przysługują
następujące prawa:

    1.  Dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2. Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO)
3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do

bycia zapomnianym - w art. 17 RODO);
4. Ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych

lub  nieusuwanie  danych  –  stosownie  do  złożonego wniosku  -  art.  18
RODO); 

5. Prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  
w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania
danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); 

6. Prawo  do  przenoszenia  danych  przetwarzanych  w  sposób
zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza
iż  mają  Państwo  prawo  żądać,  by  Państwa  dane  osobowe  zostały
przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe; 

7. Prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  o  ile  uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------

Organizatorzy: 

• Gmina Ustrzyki Dolne
• Ustrzycki Dom Kultury
• KGW „Ropienka”



KARTA ZGŁOSZENIA 
Przegląd Artystyczny Zespołów Regionalnych „Z przytupem”, 01.09.2019r.

godz.14:00, Ropienka
  
Pełna nazwa grupy: …...............................................................................
Miejscowość: …........................................................................................
Gmina: …................................................................................................
Powiat: …................................................................................................
Nazwa instytucji patronującej (jeśli występuje):............................................
…............................................................................................................

INFORMACJA O GRUPIE:

Rok założenia: ….......................................................................................
Liczba członków: …...................................................................................
Wiek członków (od – do): ….......................................................................
Nazwa oraz czas trwania wykonywanych w konkursie utworów: …...................
…............................................................................................................
..............................................................................................................
Najważniejsze informacje o grupie dla konferansjera: ….................................
…............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ GRUPĘ (kierownika/przewodniczącej)  –
adres do korespondencji: 
 
Imię i nazwisko: …....................................................................................
Ulica/miejscowość:  …................................................................................
nr domu…........  kod pocztowy................. miejscowość................................
nr tel. …......................................  e mail: ….............................................

Zgłoszona liczba osób do posiłku: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu i akceptuję
jego treść.

 
….....................................................

     (czytelny podpis osoby upoważnionej)    
 


