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X  Nadwieprzański Festiwal Piosenki i Przyśpiewki Ludowej Online 

 Trawniki 2020 

 
REGULAMIN 

1. Cel imprezy: 

a) kultywowanie amatorskiej twórczości ludowej, 

b) popularyzacja ludowej muzyki, piosenek i przyśpiewek ludowych z terenu gmin nadwieprzańskich,  

z doliny Giełczwi i Lubelszczyzny, 

c) wymiana doświadczeń zespołów ludowych. 

2. Organizatorem Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 

3. Tegoroczna edycja X Nadwieprzańskiego Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej odbywa 

się w formie Online. 

4. Warunki uczestnictwa: 

a) w Festiwalu mogą brać udział amatorzy z terenu gmin nadwieprzańskich, z terenu LGD „Dolina 

Giełczwi” oraz woj. Lubelskiego, 

b) w Festiwalu mogą brać udział amatorskie kapele samodzielnie istniejące, amatorskie kapele 

towarzyszące zespołom oraz amatorskie grupy śpiewacze, 

c) wyklucza się udział uczestników w dwóch kategoriach (np. grupa śpiewacza nie może współtworzyć 

kolejnego zespołu z kapelą) 

d) uczestnicy prezentują 1 amatorski film z utworem nagranym wyłącznie na potrzeby niniejszego 

konkursu i nigdzie wcześniej nie publikowany,  

e) warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz nadesłanie 

czytelnie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

f) Kierownik zespołu zobowiązany jest do dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, która jest nioezbędna do wzięcia udziału w festiwalu. Brak zgody na 

przetwarzanie danych osobowych skutkuje nie dopuszczeniem zespołu do uczestnictwa              

w festiwalu 

 

Wypełnioną Kartę zgłoszenia i film z amatorskim nagraniem wykonywanego utworu należy 

dostarczyć na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach lub drogą pocztową na nośniku 

danych (płyta cd, pendrive itp.) do dnia 18.07.2020r.: 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

21-044 Trawniki 604 

Fax 81/5856038 

e-mail: gok100@poczta.onet.pl 

5. Ocena i nagrody: 

a) wykonawców będzie oceniała Publiczność internetowa poprzez publikację tzw. polubień  pod 

zamieszczonymi na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach filmami. Głosowanie 

będzie możliwe w dniach od 22.07.2020r. do 26.07.2020r. do godz. 12.00, 

b) ocena Jury jest ostateczna, 

c) Jury i Organizator zastrzegają sobie prawo do podziału nagród. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści oraz 

wykładni niniejszego regulaminu.  

7. Formularz zgłoszenia i regulamin dostępny jest na stronie www.goktrawniki.pl. 

8. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu w formie Online: Gminny Ośrodek Kultury Trawniki, 

tel. 81/5856038 

mailto:gok100@poczta.onet.pl
http://www.goktrawniki.pl/
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                                          

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach. 

 
 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że : 

1)Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, 21-044 Trawniki 604 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trawnikach. Podstawą prawną upoważniającą Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach do 

operacji na zbiorze danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda rodzica/prawnego opiekuna,  

dane te  nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i zgodnie      z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3) Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. 

4) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są 

przetwarzane. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia 

sprzeciwu,  prawo do bycia zapomnianym oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej na piśmie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody             w dowolnym 

momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie udziału w konkursie  jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

 


