FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„SZLAKIEM PILECKIEGO”
odbywającego się w ramach projektu:
„W ROKU JUBILEUSZOWYM – Alwernia w Hołdzie Naszym Bohaterom”

REGULAMIN
1. Organizatorem Festiwalu jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni
Festiwal odbędzie się w dniu 9 września 2018 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Rynku w Alwerni.
2. CELE FESTIWALU:
- umożliwienie mieszkańcom prezentacji umiejętności wokalnych,
- wspieranie wychowania patriotycznego młodszego i starszego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej,
- przywrócenie naszej zbiorowej pamięci polskich pieśni patriotycznych,
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
- przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia rtm. Witolda Pileckiego jak również bohaterów
związanych z gminą Alwernia
- popularyzacja wśród mieszkańców twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
- integracja różnych środowisk, pokoleń wokół tematu Ojczyzna.
- poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni
narodowych i patriotycznych.
- kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
- edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej
wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

W festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, soliści, duety, zespoły oraz
grupy z przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, świetlic, klubów oraz grupy nieformalne z terenu
powiatu chrzanowskiego.
Uczestnicy festiwalu występują z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
3. KATEGORIE WIEKOWE (soliści i zespoły):

I dzieci urodzone w 2009 roku i później
II dzieci i młodzież urodzeni w latach 2005-2008
III młodzież urodzeni w latach 2001-2004
IV młodzież urodzona w latach 1993 - 2000
V dorośli urodzeni przed rokiem 1993
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w festiwalu przyjmowane będą do dnia 4 września 2018 r.
na adres mailowy sokalwernia@home.pl lub osobiście w siedzibie Samorządowego Ośrodka
Kultury w Alwerni, Rynek 3. Dzieci i młodzież do 18 roku życia – wymagana zgoda
rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej
załącznik do regulaminu. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystania wizerunku.
- soliści i duety wykonują jeden utwór. Zespoły i grupy mogą wykonać maksymalnie dwa utwory.
- prezentacja utworów ma się odbywać wyłącznie w języku polskim

5. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Podkładem muzycznym może być:
- akompaniament instrumentalny „na żywo”.
- nagranie na płycie CD w formacie AUDIO
- nagranie na pendrive
Niedopuszczalne jest wykonywanie piosenki z wykorzystaniem oryginalnego utworu.

6. OCENA UCZESTNIKÓW
Kryterium oceny stanowić będzie:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów
- wrażenie artystyczne
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców
- ogólne wrażenie artystyczne

7. NAGRODY
- nagroda specjalna – występ podczas Biesiady Patriotycznej w dniu 11 listopada 2018r.
- nagrodzone statuetkami okolicznościowymi zostaną trzy pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach wiekowych
- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
8. USTALENIA KOŃCOWE
- Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży uczestników festiwalu..
- Organizator zapewnia nagłośnienie oraz odtwarzacz audio CD i laptop.
- Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie.
- Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW
W TRAKCIE FESTIWALU ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE PRAWNI GRUP, ZESPOŁÓW,
UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury
w Alwerni tel. 12 283 19 87

aktualności na

www.sok.alwernia.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„SZLAKIEM PILECKIEGO”
Karta Zgłoszenia
Imię i nazwisko uczestnika
w przypadku zespołów/grup nazwa
zespołu oraz imię i nazwisko osoby
do kontaktu
Kogo reprezentuje i nr telefonu
kontaktowego
(jeśli dotyczy wpisać nazwę placówki
organizacji, którą reprezentuje)
Kategoria wiekowa
I, II, III, IV lub V
(decyduje rok urodzenia)
Repertuar:
tytuł, autor tekstu, kompozytor
Ilość osób występujących

Czas trwania utworu

Wymagania techniczne
(np. odtwarzacz CD, laptop,
mikrofon, statyw, krzesło itp.)
Instrumenty używane przez
wykonawców

Czytelny podpis osoby zgłaszającej …...................…..................................................................

FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„SZLAKIEM PILECKIEGO”
Zgoda dla osoby niepełnoletniej

Alwernia, dnia…..............................
…………………………………………
imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego

WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………….
zam. w miejscowości ………………………………….. w FESTIWALU PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ „SZLAKIEM PILECKIEGO” organizowanym przez Samorządowy Ośrodek
Kultury w Alwerni. Jednocześnie akceptuję warunki REGULAMINU FESTIWALU.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją i udziałem w Festiwalu, danych
osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie
internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym ośrodka w ramach organizacji i udziału w festiwalu,
zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań
radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, z udziałem mojego
dziecka, a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora,, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka
Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3,32-566 Alwernia.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Dariusza Starowicz
– adres kontaktowy e-mail rodo@starcomp.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r.
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w w/w festiwalu oraz
promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia..
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z festiwalem oraz promocją ruchu artystycznego
związanego z organizacją festiwalu oraz promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć i materiałów
fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas festiwalu poprzez: zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie
www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Pileckiego” i akceptuję jego treść.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania.

………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„SZLAKIEM PILECKIEGO”
Zgoda dla osoby dorosłej

Alwernia, dnia…..............................
…………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………
miejscowość zamieszkania

WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją i udziałem w Festiwalu, moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym ośrodka w ramach organizacji i udziału w festiwalu,
zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań
radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, z moim udziałem, a także
w celach promocyjno-marketingowych organizatora,, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem/am*/
poinformowany/na*/, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3,32-566 Alwernia.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Dariusza Starowicz
– adres kontaktowy e-mail rodo@starcomp.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r.
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w w/w festiwalu oraz
promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia..
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z festiwalem oraz promocją ruchu artystycznego
związanego z organizacją festiwalu oraz promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku dot. umieszczania zdjęć i materiałów
fotograficznych zawierających mój wizerunek podczas festiwalu poprzez: zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie, publiczne
udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie
www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Pileckiego” i akceptuję jego treść.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania.

………………………………
Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego

