
  

  

 
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

  

ORGANIZATOR   

  

Konkurs piosenki ludowej organizowany jest przez Sochaczewskie Centrum Kultury  

z siedzibą w Sochaczewskim Centrum Kultury w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 

Sochaczew. Koordynatorami konkursu są Katarzyna Proch i Kinga Przybylska instruktorki 

Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek” 

 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU  

  

Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej 21.10.2022r. od godz. 9.00 w Sochaczewskim 

Centrum Kultury. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.10.2022 r. o 23:59. Rozstrzygnięcie 

konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu w godzinach popołudniowych podczas 

koncertu finałowego laureatów i zaproszonego zespołu.   

  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres 

zlotfolk.sck@gmail.com  wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej wraz  

z załącznikami zawierającymi niezbędne zgody. 

mailto:zlotfolk.sck@gmail.com


2. Prezentacja konkursowa powinna bazować na twórczości ludowej. Zespoły mogą 

prezentować śpiew, taniec, zabawy, obrzędy, zwyczaje czy wyliczanki ludowe. 

3. Czas trwania prezentacji – max. 10 minut. 

4. Konkurs jest przeznaczony dla ZESPOŁÓW (od 3 osób) z Powiatu Sochaczewskiego. 

5. Prezentacje podzielone są na następujące grupy wiekowe: 

Kat.1 – 4-6 lat 

Kat.2 – 7-10 lat 

Kat.3 – 11-13 lat 

Kat.4 – 14-16 lat 

6. Akompaniament mogą stanowić:  

a) profesjonalne podkłady muzyczne na płycie CD lub pendrive 

b) akompaniament własny na żywo,  

c) akompaniament własny nagrany na płycie CD lub pendrive, 

d) wykonanie a cappella. 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje prac na 

wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora  konkursu. W przeciwnym wypadku uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w 

prezentacjach konkursowych.  

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje utworu 

w celach promocyjnych. 

9. Wzór zgłoszenia, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

10. Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników – Załącznik nr 2. 

 

JURY  

  

1. Skład Jury wchodzić będą instruktorzy tańców ludowych, muzycy, instrumentaliści, 

instruktorzy wokalni, teatralni. 

2. Prezentowane utwory Jury będzie oceniać biorąc pod uwagę następujące kryteria:   

• zakorzenienie prezentacji w polskiej tradycji ludowej, 

• muzykalność,  

• dykcja, 

• gra aktorska, 

• dostosowanie scenografii i strojów, 

• wyczucie stylu,  



• wyczucie rytmu,  

• sposób przekazania tekstu i emocji,  

• wizerunek sceniczny,  

• ogólne wrażenie artystyczne, 

 

3. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.  

  

NAGRODY   

1. Każdy zespół otrzyma dyplom za udział. 

2. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody, statuetki i dyplomy. 

3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody i dyplomy. 

 

UWAGI KOŃCOWE  

  

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Katarzyna Proch 

Kinga Przybylska 

        Kontakt telefoniczny: 730 969 998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu   

 

 

 

 

  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
         

  

NAZWA ZESPOŁU 
  

ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU 
 

KATEGORIA WIEKOWA 

  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

ZGŁASZAJĄCEJ  

  

TELEFON KONTAKTOWY 

OPIEKUNA 

  

SZKOŁA, INSTYTUCJA, 

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE 

  

TYTUŁ PREZENTACJI 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

______________________________________________________________ 

PODPIS OPIEKUNA/ PIECZĄTKA INSTYTUCJI DELEGUJĄCE 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu   

  

  

  

………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Sochaczewskiego Centrum Kultury, 

którego siedziba jest przy ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew moich danych osobowych w celach 

uczestnictwa w konkursie „ZLOT FOLK”. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej RODO). 

 

Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust.2 RODO od 

Administratora Danych osobowych, z którymi zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości. 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Sochaczewskie Centrum 

Kultury jest Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury którego siedziba jest przy ul.15 Sierpnia 

83, 96-500 Sochaczew, tel. 46 863 07 68, email: sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. 15 

Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew, telefon 668 850 335: adres e-mail: daneosobowe.sck@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu „ZLOT FOLK” i promocyjnych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 

ust. 1 lit. a RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 

5. Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• przenoszenia danych art. 20 RODO; 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 
 ____________________________________ 

 PODPIS OPIEKUNA 


