
Regulamin Przeglądu Zespołów 

Folklorystycznych  

„Zza miedzy” 
Organizator  

 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 

 ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice 

I. Miejsce i termin 

Przy Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w 

Kłomnicach (naprzeciw kościoła) w dniu 8 czerwca 

(sobota) godzina 14:00 

II. Zasady ogólne  

1. Przegląd Zespołów Folklorystycznych jest 

imprezą plenerową organizowaną przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. 

2. Przegląd folklorystyczny ma charakter 

KONKURSU. 

3. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły 

w jednej kategorii wiekowej : śpiewacze 

zespoły folklorystyczne, prezentujące 

folklor opracowany artystycznie, lub 

autentyczny. 

4. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły 

śpiewacze bez, lub z akompaniamentem. 

5. Zespół ma zaprezentować repertuar o 

charakterze ludowym (trzy utwory o 

dowolnej tematyce). 

6. Czas występu maksymalnie ma wynieść 10 

minut. 

7. Warunkiem udziału w Przeglądzie Zespołów 

Folklorystycznych jest przesłanie na adres 

Organizatora czytelnie wypełnioną kartę 

zgłoszenia, którą należy wysłać na adres 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 

ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice  

lub mailem na adres biuro@gokklomnice.pl 

z dopiskiem „Zza Miedzy”. Na karty 

zgłoszenia oczekujemy do dnia 31 maja 

2019 r.  

III. Ocena  

1. Prezentacja wykonanych utworów oceniana 

będzie przez Jury.  

2. Ocenie będzie podlegać:  

- dobór repertuaru zgodnego z tradycją 

ludową regionu oraz jego oryginalność, 

- strój, ogólna prezentacja i wyraz 

artystycznym,  

- charakterystyczne wykonawstwo,  

- dowcip, humor, trafność tekstu. 

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

IV. Nagrody  

1. Jury przyzna nagrody w kategorii 

śpiewaczych zespołów folklorystycznych w 

wysokości : 

I Nagroda o wartości 1000 zł 

II Nagroda o wartości 800 zł 

III Nagroda o wartości 500 zł 

Wyróżnienie o wartości 200 zł   

Ponadto zwycięzcy otrzymują dyplomy 

okolicznościowe. 

V. Informacje dodatkowe  

1. Koszty przejazdu pokrywa uczestnik 

przeglądu.  

2. Organizator zapewnia uczestnikom 

poczęstunek.  

3. Występy odbywać się będą na estradzie 

plenerowej, zadaszonej z odpowiednim 

nagłośnieniem.  

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych 

na potrzeby przeglądu.  

5. Prezentacje konkursowe mogą być 

rejestrowane przez radio i telewizję. 

Zespoły nie otrzymują z tego tytułu żadnych 

honorariów oraz wyrażają zgodę na 

wykorzystanie tych materiałów przez 

konkurs.  

6. Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymują 

telefoniczne lub mailowo potwierdzenie 

udziału w przeglądzie. 

7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga 

Organizator.  

8. Przesłanie karty zgłoszenia jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu 

przeglądu. 

Szczegółowe informacje dostępne na naszej 

stronie internetowej www.gokklomnice.pl w 

zakładce „Zza Miedzy” oraz w Gminnym 

Ośrodku Kultury ul. Częstochowska 96 

 tel.: 34 333 6830 

e-mail: biuro@gokklomnice.pl  
 

  Koordynator Przeglądu: Marta Gonera 

          34 333 6830 

          biuro@gokklomnice.pl 
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 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych: 
1.Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w 
związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice 
2.Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod 
adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. 
Częstochowska 96, e-mail: biuro@gokklomnice.pl 
3.Dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane w celach 
określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji 
wydarzenia, oceny przygotowanych prac, sporządzenia 
protokołu, dyplomów, statuetek oraz nagród dla Laureatów na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4.Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz 
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa 
(księgowego i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca 
roku, którym odbył się Konkurs). 
5.Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w 
protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe dokumentujące 
przebieg                              i rozstrzygnięcie Konkursu oraz 
materiały promocyjne i publikacje prasowe promujące Konkurs i 
organizatorów, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą 
przechowywane zgodnie                             z przepisami Ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: 
-Przez okres 25 lat w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kłomnicach 
-Wieczyście w Archiwum Państwowym 
6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia, przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne                       z rezygnacją z udziału w Konkursie. 
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach w przypadkach określonych w art. 
18 RODO. 
8.Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie 
współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT 
w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty 
świadczące usługi bankowe oraz Archiwum Państwowe. 
9.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 
skargi do prezesa Urzędu Danych Osobowych na niezgodne z 
prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 
10.Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać 
ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów. 
11.Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, jednak 
jest warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.  
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