
 

1 

REGULAMIN 

52. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 

WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

BRENNA 2019 

 
Przegląd jest imprezą mającą na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających 
w środowiskach wiejskich. 
 
Miejsce przeglądu: Amfiteatr w Brennej Centrum – Park Turystyki, ul. Malinowa 2b 

 
Termin przeglądu: 13 i 14 lipca 

 
18 lipca (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie ROK w Bielsku-Białej odbędą się 
konsultacje z instruktorami oraz wręczenie nagród i dyplomów. 

Organizatorzy: 
 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 

 
Warunki uczestnictwa: 
 
1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły z terenu województwa śląskiego, mające siedziby na wsi lub 
prezentujące folklor terenów wiejskich. 
 
2. Instytucja lub stowarzyszenie może zgłosić do udziału w przeglądzie maksymalnie 3 zespoły. 
W przypadku większej liczby zespołów sugerujemy przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. 
 
3. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły składające się z osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku 
życia. 
 
4. Przegląd obejmuje: 
- grupy śpiewacze, 
- kapele, 
- zespoły regionalne. 
 
5. Organizatorzy przeglądu zachęcają uczestników do przygotowania programów prezentujących rodzimy 
folklor, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych pieśni i utworów, będących cennym kulturowym 
dziedzictwem regionu. 
 
6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się zespołów występujących przy akompaniamencie keyboardu oraz 
wykorzystujących playback lub półplayback. 
 
7. Czas trwania występu grup śpiewaczych i kapel jest ograniczony do 10 minut, a zespołów regionalnych do 
30 minut. Zespół może liczyć maksymalnie 40 osób wraz z kierowcami. 
 
8. Wszystkie zespoły w poszczególnych kategoriach oceniać będzie komisja artystyczna złożona ze 
specjalistów z zakresu folkloru, muzyki i choreografii. Dla najlepszych zespołów zostaną ufundowane 
nagrody. 
Pula nagród wynosi minimum 10 000 zł. 
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9. Zdobywcy pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach w roku ubiegłym mogą brać udział 
w tegorocznym przeglądzie jedynie poza konkursem. 
 
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz podpisanie 
oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji, promocji i rozliczenia przeglądu. Załącznik nr 1 i 2 
wypełnia kierownik/opiekun w imieniu zgłaszanej grupy. Kierownik/opiekun grupy zobowiązany jest do 
zebrania od członków zespołu zgód na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku przez ROK 
w Bielsku-Białej oraz Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w ramach 52. Wojewódzkiego 
Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2019. W przypadku niepełnoletniego uczestnika 
kierownik pobiera zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku braku zgody na wykorzystanie 
wizerunku kierownik grupy zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatorów. Organizatorzy 
informują, że w razie kontroli organów nadrzędnych zwrócą się z prośbą do kierownika zespołu 
o udostępnienie zebranych zgód i oświadczeń od członków zespołu,  
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2) należy przesłać na adres: 
 

Regionalny Ośrodek Kultury 

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 

w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku 

lub na e-mail: rok@rok.bielsko.pl 
 
11. Koszty transportu zespół pokrywa we własnym zakresie. 
 
12. O dniu i godzinie występu zespół zostanie poinformowany po nadesłaniu zgłoszenia. 
Ewentualne sugestie co do terminu występu mogą zostać uwzględnione tylko w przypadku, kiedy nie będzie 
to ze szkodą dla długości i atrakcyjności programu imprezy. 
 
13. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę 
kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu. 
 
14. Zachęcamy do szerszej prezentacji swojej małej ojczyzny: obok amfiteatru w Brennej organizatorzy 
dysponują zadaszonymi stoiskami, które chętnie udostępnią nieodpłatnie twórcom ludowym, 
stowarzyszeniom lub kołom gospodyń wiejskich, współpracującym z zespołami występującymi w danym 
dniu. Chodzi o pełniejszą prezentację aktywności kulturalnej gmin województwa śląskiego. 
Zainteresowani prezentacją na stoisku, proszeni są o kontakt z organizatorem w celu zarezerwowania stoisk 
i uzgodnienia rodzaju wystawianych wyrobów. W przypadku dużej liczby zainteresowanych o wyborze 
wystawców zadecydują organizatorzy. 
 
15. Ochrona danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą 
w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem: tel. 33-822-05-93. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@rok.bielsko.pl 
3. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją 52. Wojewódzkiego 
Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych jest: 
- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Kontakt z inspektorem danych 
osobowych: iod@brenna.org.pl 
4. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO) w celu 
organizacji i przeprowadzenia przeglądu, celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki 
podatkowe, a także w celach promocyjnych. 

mailto:iod@rok.bielsko.pl
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5. Odbiorcami danych osobowych będą: organizatorzy przeglądu oraz osoby/podmioty związane z działalnością statutową 
Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, organy kontrolne, nadzorcze oraz 
audyt, czy podmioty na mocy umów powierzania danych. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. 
7.Uczestnikom przeglądu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu,  
f) cofnięcia zgody. 
8. Organizatorzy będą zbierali od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres do korespondencji, 
c) adres e-mail, 
d) numer telefonu. 
9. Ponadto organizatorzy będą zbierali od laureatów następujące dane: 
a) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
b) nr i seria dowodu osobistego,  
c) numer konta.  
10. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów z uwzględnieniem działalności 
statutowej organizatorów, obowiązujących przepisów prawa podatkowego i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez ustawy. 
11. Uczestnikom przeglądu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Organizatorzy oświadczają, że dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państw trzecich, czy innych organizacji międzynarodowych. 
13. Zespoły/grupy przystępując do przeglądu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) 
przez organizatorów na potrzeby 52. Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb przeglądu wizerunki uczestników mogą być użyte do 
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawione z wizerunkami innych 
osób, mogą być uzupełnione towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe mogą być cięte montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby przeglądu albo w celach informacyjnych. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na wszelkie formy publikacji, w szczególności w Internecie (w tym na stronach organizatorów oraz 
portalach społecznościowych m.in. Facebooku) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Podstawą 
prawną wykorzystania wizerunku jest art. 8 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku 
(Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
14. Od każdego kierownika zgłoszonego zespołu/grupy musi zostać pobrana zgoda i dołączona do formularza 
zgłoszeniowego. W przypadku osób nieletnich, kierownik grupy zobowiązany jest do posiadania zgody rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka. 
 
 

W przypadku kwestii spornych, a nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy. 
 

Przesłanie zgłoszenia do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
Dodatkowe informacje na temat imprezy pod tel. 33/822-05-93, 500-030-471. 
 
Regulamin oraz karta zgłoszenia wraz z oświadczeniami są dostępne pod adresami: www.rok.bielsko.pl 
(zakładka Imprezy) oraz www.silesiakultura.pl (zakładka Regulaminy). 
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Załącznik nr 1. 
KARTA ZGŁOSZENIA 

52. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

Brenna 2019 

 
1. Nazwa grupy, kategoria (kapela, grupa śpiewacza, zespół regionalny) oraz skąd grupa pochodzi. 
 
...................................................................................................................................................................... 
2. Rok powstania zespołu. 
...................................................................................................................................................................... 
3. Nazwa placówki, przy której zespół działa (dokładny adres, numer tel., e-mail). 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
4. Imię i nazwisko kierownika zespołu (adres, numer tel., e-mail). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………….. 
 
..................................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko choreografa, kierownika kapeli lub akompaniatora. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
5. Ilość członków zespołu wraz z kierowcą.   6. Czas trwania programu. 
 
...................................................................   …………………………………………………….….. 
7. Charakterystyka prezentowanego programu (tytuły programu, melodii, pieśni…). 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
8. Informacja o zespole. 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…….. 
 
9. Ewentualne uwagi dla organizatorów (dzień występu oraz ew. godzina). 
 
.................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
.............................................. ………...................................... 
data i podpis dyrektora podpis kierownika zespołu 
placówki delegującej 

Załącznik nr 2. 

 
 

Oświadczenia 

52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2019 
(wypełnia w imieniu Zespołu jego reprezentant np. kierownik zespołu) 

 
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..…………… jako kierownik  
 
zespołu/grupy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
1. Oświadczam, że każdy z członków zespołu zapoznał się z treścią regulaminu 52 Przeglądu Wiejskich Zespołów 
Artystycznych i akceptuje jego postanowienia. 
2. Oświadczam, że posiadam zgody od członków zespołu, rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków 
zespołu na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu oraz zgody na 
wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu przez organizatorów w celu publikacji w materiałach informacyjnych, 
promocyjnych, w tym na stronach internetowych organizatorów. Zezwolenie na wykorzystanie zdjęć i filmów związku z 
udziałem w przeglądzie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje prawo do publikacji zdjęć i filmów po 
ich obróbce lub innym przetworzeniu bez konieczności uzyskania zgody na ich każdorazowe wykorzystanie. 
3. W razie kontroli organów nadrzędnych zobowiązuję się do przekazania organizatorom zgód i oświadczeń członków 
zespołu. 
4. Oświadczam, że każdy członek zespołu, rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich członków zespołu zapoznali się 
z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w powyższych punktach. 

 
…………………………………….………..         ……………..……………………..…………………. 
(miejscowość, data)       (Czytelny podpis kierownika zespołu) 
 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-
Biała. 
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rok.bielsko.pl. 
3. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są: 
- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Kontakt z inspektorem danych osobowych: 
iod@brenna.org.pl 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia, rozliczenia przeglądu. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy oraz osoby/podmioty związane z działalnością statutową organizatorów, 
organy kontrolne, nadzorcze oraz audyt. 
6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  
8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów z uwzględnieniem prawa 
podatkowego i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy. 
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

mailto:iod@rok.bielsko.pl

