I Festiwal
Piosenki Religijno-Turystycznej
29 września 2018 roku
Dwór w Ropie
I. Organizator
Organizatorami konkursu są Fundacja „Szlachetne Zdrowie…” w Ropie oraz Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Michała Archanioła w Ropie.
II. Regulamin konkursu
Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce turystycznoreligijnej.
2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw społecznych wśród młodzieży przez uczestnictwo
w konkursie.
3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań.
4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych
piosenek turystycznych oraz religijnych.
5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze piosenek o tematyce turystycznoreligijnej.
III. Postanowienia regulaminowe:
1. Udział w festiwalu zgłaszać mogą: soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły
wokalne, chóry.
2. Każdy wykonawca może wystąpić tylko jeden raz. Oznacza to m.in. że solista nie może być
członkiem zespołu lub chóru.
3. Soliści nie mogą występować z towarzyszeniem chórku.
4. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór wokalny, bądź wokalno-instrumentalny.
5. Wykonawcy biorą udział z własnym akompaniamentem (podkładem lub instrumentem).
6. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, placówki kultury, stowarzyszenia
i inne organizacje.
7. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest złożenie karty zgłoszenia osobiście lub droga pocztową
do dnia 27 września 2018 r. na adres: Świetlica Opiekuńcza w Ropie, 38-312 Ropa 227, lub
drogą mailową: swietlica.opiekuncza@op.pl
8. Wszyscy uczestnicy wykonujący utwory z towarzyszeniem podkładów na CD lub innych
nośnikach, proszeni są o ich dostarczenie najpóźniej do piątku 28 września do Świetlica
Opiekuńcza w Ropie, 38-312 Ropa 227. (można drogą mailową) swietlica.opiekuncza@op.pl
9. Jury festiwalu będzie oceniać znajomość tekstu, walory artystyczne, sposób prezentacji i ubiór
stosowny do wykonywanego utworu, wrażenia estetyczne, a także dykcję i poprawność
wykonywania linii melodycznej.
10. Konkurs odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. o godz. 16.00 przy Dworze w Ropie,
w ramach Jarmarku św. Michała.

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych i wizerunku uczestników
festiwalu oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części
konkursowej w środkach masowego przekazu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
13. Wszelkich informacji udziela „Fundacja Szlachetne Zdrowie…”w Ropie.
14. Po wysłuchaniu zgłoszonych utworów jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
15. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Fundacji „Szlachetne Zdrowie…”
nr tel: 514 428 831 lub ks. Marcina Bukowca – tel: 18 353-41-19 wew. 22.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu (liczba osób)

_____________________________________________________________________________________________________

Zgłaszający: ______________________________________________________________________________________

Szkoła _____________________________________________________________________________________________

Tytuł utworu ______________________________________________________________________________________

Kontakt_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Podpis Zgłaszającego

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych konkursu na potrzeby „I Festiwalu piosenki
religijno – turystycznej”.

……………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana jest Fundacja „Szlachetne Zdrowie…” z siedzibą w 38-312 Ropa 578,
NIP: 7381948514. Nr tel. 509 851 918
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem
danych –„ Fundacją Szlachetne Zdrowie…”
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych
na potrzeby Fundacji „Szlachetne Zdrowie…”
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

