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REGULAMIN 

Konkursu Pieśni Ludowych 

1. Organizatorem Konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka  

w Pacanowie. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Festiwal Nocy Świętojańskiej – na ludowo  

w Pacanowie!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 

3. Konkurs skierowany jest do zespołów śpiewaczych (skupiających osoby dorosłe) z terenu 

województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 

lubelskiego, podkarpackiego. 

4. Celem Konkursu jest: 

- promocja kultury ludowej, 

- promocja tradycji związanych z obchodami Nocy Kupały, 

- popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru,  

- integracja pokoleń. 

5. Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować dwa utwory o tematyce miłosnej – szczególnie  

te związane z obchodami Nocy Świętojańskiej.  

6. Maksymalny czas prezentacji to 10 minut.  

7. Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy dostarczyć do Europejskiego Centrum Bajki  

im. Koziołka Matołka w Pacanowie do dnia 11 czerwca 2021 r.  

8. Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając 

dokumenty na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,  

ul. K. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, z dopiskiem Konkurs Pieśni Ludowej.  

9. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: 

 poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

 poprawnie wypełnioną kartę informacyjną (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

 

10. Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2021 r. na dziedzińcu Europejskiego Centrum Bajki  

im. Koziołka Matołka, mieszczącym się przy ul. Kornela Makuszyńskiego 1,  

28-133 Pacanów. 



11. Wykonanie utworu oceniane będzie przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. 

Decyzje jury są niepodważalne. 

12. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru i jego zgodność z regulaminem, 

 sposób i styl wykonania (poprawność gwarowa), 

 wrażenie i osobowość artystyczna wykonawców. 

 

13. Planuje się przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Laureaci Konkursu otrzymają 

nagrody finansowe. 

14. Laureaci (I, II i III miejsca) Konkursu zaśpiewają podczas Koncertu finałowego, który 

odbędzie się na zakończenie wydarzenia.  

15. Koszty związane z przyjazdem oraz inne koszty poniesione w trakcie pobytu w dniu 

Konkursu ponoszą uczestnicy, instytucja patronująca uczestnikom bądź opiekunowie. 

Organizatorzy zapewniają w dniu przesłuchania poczęstunek dla uczestników konkursu.  

W przypadku odwołania Konkursu Organizator nie zwraca poniesionych przez uczestników 

kosztów. 

16. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację występów lub ich fragmentów na współczesne 

nośniki obrazów i dźwięków oraz ich wykorzystanie przez Organizatorów – bez roszczeń 

finansowych z tym związanych. 

17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz najbliższa rodzina pracowników 

(współmałżonek, rodzeństwo, rodzice) Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. 

18. Nadesłanie podpisanego zgłoszenia stanowić będzie potwierdzenie zapoznania się przez 

Uczestnika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na sytuację 

epidemiczną lub w przypadku wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej przeprowadzenie 

Konkursu w sposób bezpieczny dla jego uczestników, pracowników Organizatora oraz 

innych osób.  

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej  interpretacji Regulaminu. 

21. Kontakt z koordynatorem Konkursu: Katarzyna Pluta, e-mail: projekty@pacanow.eu,  

tel.  41 376 50 88. 

22. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych  oraz uchylenia  

dyrektywy  95/46/WE  („RODO”)  informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka  

w Pacanowie. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  

kontrahenci  mogą się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: 

tomurbanowicz@gmail.com 

Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie dane 

osobowe udostępnione przez uczestników bezpośrednio. Cele przetwarzania danych osobowych 

uczestników: 

 zawarcie oraz wykonanie zobowiązania (z przyrzeczenia publicznego, jakim jest Konkurs) 

oraz podjęcie działań przed zawarciem takiego zobowiązania na żądanie osoby, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), 

 udzielania  odpowiedzi  na  pytania  osób  zainteresowanych  udziałem w  Konkursie,  jak  

również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi 

Konkursu (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), 

 w  celach  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  na  cele  

księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również  

w celach archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnie 

uzasadnione cele administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 do  danych  osobowych  kontrahentów,  w  związku  z  celami  i  czynnościami 

przetwarzania  wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora 

(podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie), np. firmy prawnicze, informatyczne. 

Odbiorcami danych osobowych kontrahentów mogą być: banki i operatorzy płatności, 

przewoźnicy i operatorzy pocztowi.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe 

kontrahentów administrator może również przekazać organom uprawnionym do uzyskania 

takich danych  na podstawie  obowiązującego  prawa  np. sądom,  komornikom  lub organom  

ścigania – pod warunkiem, że wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą administratora 

podstawę prawną.   

Dane osobowe kontrahentów Administrator będzie przetwarzał przez cały okres nie dłuższy  

niż 5 lat. 

Podanie danych osobowych  wskazanych w karcie zgłoszenia do Konkursu ma charakter 

dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora rejestracji uczestnictwa  

w Konkursie.  Zgodnie z RODO, podmiotowi danych przysługuje w każdym czasie prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania  ich  kopii,   

2. aktualizowania  swoich  danych,   

3. usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, 

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  



5. przenoszenia danych,  

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Administrator  nie  stosuje  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  zautomatyzowanego  

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


