
 
 

 

Regulamin festiwalu piosenki „Cicha woda brzegi rwie” druga 

edycja 
 

 

1. Organizatorem Festiwalu jest Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo  
     z siedzibą w Burkacie. 
3.  Festiwal odbędzie się 11.09.2021 r. na plaży w miejscowości Grzybiny .  
     Początek Festiwalu godzina 1500. 
5.  Festiwal odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych: 
    klasy 1-4 / 5-8 / liceum / dorośli. 
6. W Festiwalu może wziąć udział każdy, kto spełni następujące warunki: 
    a. warunkiem uczestnictwa są pisemne zgłoszenia na formularzu dostępnym na 
stronie internetowej bckburkat.pl.  Zgłoszenia można składać osobiście w biurze BCK 
Burkat lub pod adresem email:  (instruktor@bckburkat.pl), wypełniony formularz 
zgłoszenia uczestnika festiwalu, wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania oraz 
regulaminem Festiwalu (z dopiskiem „Cicha Woda) 
b. przesłanie jednego nagrania (własnego wokalnego wykonania) w formacie filmu 
mp4, na adres organizatora lub mailem    (instruktor@bckburkat.pl) . 
Komisja konkursowa powołana przez organizatora wybierze spośród zgłoszeń  
finalistów z każdej kategorii, którzy wezmą udział w finale konkursu.  Informacja o 
udziale w finale konkursu i kolejność prezentacji zostanie opublikowana na stronie 
internetowej bckburkat.pl do dnia 5.09.2021r.  
    c. wyrazi pisemną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, filmów z występu 
oraz  zdjęć w celu promocji  festiwalu na portalach  społecznościowych, youtube oraz 
prasie   lokalnej oraz mediach niezależnych. 
7. Jury ocenia: 
    a. wrażenia artystyczne, 
    b. interpretację tekstu, 
    c. umiejętności wokalne, 
    d. umiejętności połączenia muzyki i tekstu, 
    e. umiejętności językowe. 
8. Każdy uczestnik może zaśpiewać tylko jedną piosenkę. 
9. W czasie trwania konkursu Organizatorzy nie przewidują bisów. 
10. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 6 minut.  
11.  BCK zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz pełną obsługę festiwalu. 
12. Uczestnicy powinni dostarczyć Organizatorowi na minimum 1 godzinę przed 
rozpoczęciem Festiwalu, płytę CD bądź inny nośnik z podkładem do występu 
(imiennie podpisany wykonawca na      Festiwalu oraz tytuł piosenki). 
13. Uczestnicy korzystający z akompaniamentu instrumentalistów, winni zgłosić to  
      organizatorowi w karcie zgłoszenia. 
14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
15. Całe wydarzenie nie będzie trwało dłużej niż do godziny 21:00. 
16. Organizator oraz Realizator imprezy, ma prawo wyprosić osoby nie stosujące się 
do obowiązujących regulaminów i przepisów prawa związanych z epidemią  
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COVID-19. 
17. Organizator nie ubezpiecza uczestników Festiwalu i nie zapewnia transportu. 
18. Każdy uczestnik przebywający na terenie Festiwalu, wyraża zgodę na 
przetwarzanie  oraz publikacje w celach promocji i marketingu Festiwalu przez 
Organizatora oraz   Realizatora wydarzenia. 
19.  W zależności od rozwoju Pandemii COVID -19, organizator zastrzega sobie 
rozstrzygnięcie finału festiwalu bez udziału Publiczności. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dotycząca 

Festiwalu „Cicha woda brzegi rwie” druga edycja 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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) 
tzw.„RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Bibliotece – 
Centrum Kultury, Burkat 40, 13-200 Działdowo oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą,  
w związku z organizacją Festiwalu „Cicha woda brzegi rwie” druga edycja 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka - Centrum Kultury, Burkat 40, 13-200 
Działdowo, dodatkowo możesz się z nami skontaktować: tel.23 6972543, e-mail: biuro@bckburkat.pl,  
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych który, dostępny jest pod adresem e-mail: 
ikrasniewska.oda@wp.pl 
3. Przetwarzamy dane na podstawie zgody osoby (rodzica/opiekuna prawnego), której dane dotyczą (art. 6 ust. 
1 lit. C RODO). 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji działań B-CK (umieszczenie infomacji i zdjęć na stronie B-
CK, organu nadzorującego, profilu FB, prasie lokalnej czy lokalnych portalach informacyjnych, oraz w celach 
pamiątkowych (umieszczenie zdjeć w kronikach B-CK). 
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników Festiwalu „Cicha woda brzegi rwie” druga edycja 

mogą być dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, jak również służby 
ratownicze i medyczne w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, organy uprawnione do 
otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
6. Okres przechowywania danych wynosi: 

1. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o 
niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w 
celach archiwalnych w interesie publicznym. 

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej 
wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy 
Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

7. Masz prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):  

 dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (art. 15 RODO);  

 sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne (art. 16 RODO);  

 usunięcia danych (art. 17 RODO);  

 ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);  

 przenoszenia danych (art. 20 RODO);  

 prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);  

 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 (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości wzięcia 
udziału w Festiwalu „Cicha woda brzegi rwie” druga edycja 
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu..  
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza przypadkiem przetwarzania danych w postaci 
wizerunku, imienia i nazwiska w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook. Serwis Facebook może 
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż 
Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta 
ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat 
Privacy Shield. 
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FESTIWAL  „CICHA WODA BRZEGI RWIE” DRUGA EDYCJA 

KARTA UCZESTNIKA 

1. Imię i nazwisko 

..........................................................................................................................................

. 

2. Rok urodzenia......................................... Kategoria wiekowa (według regulaminu) 

..................................nazwa gminy ................................................................ 

3. Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość):  

 

.......................................................................................................................................... 

4. Telefon stacjonarny / komórkowy: 

................................................................................................................ 

5. E-

mail:.................................................................................................................................. 

6. Tytuł utworu: 

.............................................................................................................................. 

autor tekstu i  

muzyki........................................................................................................................ 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zgadzam się z jego treścią i 

akceptuję regulamin bez zastrzeżeń. 

……............................................... ……................................................ 

 

 


