REGULAMIN
IX FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ

I. ORGANIZATOR:
Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
II. CELE FESTIWALU:
Festiwal stanowi okazję do cyklicznego spotykania się zespołów z terenu Dolnego Śląska
i nie tylko. Takie spotkanie to szansa na wspólną wymianę doświadczeń, integracje
ze środowiskami i wykonawcami różnych terenów województwa. Ważnym celem przeglądu jest
kultywowanie najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, tańca, muzyki instrumentalnej
oraz obrzędów i zwyczajów dorocznych i rodzinnych.
Festiwal stanowi także promocję twórczości artystycznej twórców i zespołów folklorystycznych.
III. UCZESTNICY FESTIWALU:
W festiwalu mogą wziąć udział kapele ludowe, folklorystyczne, zespoły śpiewacze bez akompaniamentu,
zespoły śpiewacze z akompaniamentem, kabarety ludowe oraz ludowe zespoły taneczne.
Niedopuszczalny jest półplayback.
IV. MIEJSCE, TERMIN:
Stadion Sportowy w Kobierzycach
25 sierpnia 2018r. godz. 14.00 lub 15.00.
Godzina rozpoczęcia festiwalu będzie zależna od ilości uczestników i podana zakwalifikowanym zespołom
do dnia 17 sierpnia 2018r.
V. ZGŁOSZENIA
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 4 sierpnia 2018 r.
Zgłoszenia można wysyłać pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną.
W wypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia uczestników festiwalu
spośród zgłoszonych zespołów.
O zakwalifikowaniu do festiwalu uczestnicy zostaną poinformowani do 17 sierpnia 2018 roku.
VI. KRYTERIA OCENY i NAGRODY
Festiwal nie zakłada wprowadzania współzawodnictwa, chcemy, aby to spotkanie przebiegało w rodzinnej
atmosferze. Każdy z wykonawców otrzyma statuetkę.
Podczas festiwalu będzie przeprowadzone głosowanie publiczności na najbardziej wyróżniający się zespół.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników festiwalu są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest
Kobierzycki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) przy ulicy Ludowej 7.
Przetwarzanie danych realizowane jest w celach promocyjnych Ośrodka, przez co rozumie się zbieranie i
udostępnienie danych w materiałach reklamowych Ośrodka oraz udostępnienie danych osobowych na
stronach internetowych oraz profilach i portalach społecznościowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie dobrowolnych zgód uczestników
festiwalu i obejmuje zakresem dane : imię (imiona), nazwisko i wizerunek.
Informujemy, że dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach promocyjnych.
Udostępnienie danych na stronach internetowych oraz profilach i portalach społecznościowych Ośrodka
wiąże się z przekazaniem danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia prawidłowego poziomu
ochrony.
Uczestnicy festiwalu mają prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Ośrodek oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. Przysługuje im prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, w szczególności w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do
realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub gdyby były przetwarzane
niezgodnie z prawem. Uczestnikom festiwalu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie

danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników festiwalu w innych celach, zostaną o tym
poinformowani.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zespoły przyjeżdżają na koszt własny;
- organizatorzy zapewniają poczęstunek;
- uczestnicy po nadesłaniu zgłoszeń zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału
w festiwalu;
- kolejność występów ustalają organizatorzy imprezy w zależności o liczby uczestników;
- w sprawach spornych decydujący głos należy do organizatora festiwalu;
- każdy zespół prezentuje 3 utwory, długość występu jednego zespołu nie może przekroczyć 12 minut.
-kierownik zespołu zobowiązany jest do złożenia zgód na przetwarzanie danych osobowych członków
zespołu, najpóźniej w dniu występu, co jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia festiwalu zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Szczegółowe informacje:

Kobierzycki Ośrodek Kultury
ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce
tel./fax (071)31-11-200, wew. 27
e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

