FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
SŁOWEM – TAŃCEM – ŚPIEWEM MALOWANE
pod patronatem burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
– Jacka Wiśniowskiego
REGULAMIN
1. Organizatorem Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów – Słowem – Tańcem –
Śpiewem Malowane jest Zespół Doradczy Seniorów powołany Zarządzeniem
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 13-14 października 2018 r. w Lidzbarskim Domu
Kultury i scenie plenerowej przy LDK.
13.10.2018r. (sobota)
godz. 11.00-14.00
• teatry i grupy kabaretowe, widowiska obrzędowe - scena plenerowa przy
Lidzbarskim Domu Kultury
• grupy sportowe/gra w BOULE – bulwar miejski (regulamin w załączeniu)
• turniej warcabowy – Galeria Lidzbarskiego Domu Kultury (regulamin
w załączeniu)
godz. 16.00 – 18.00
• zespoły taneczne, muzyczne, chóry.
14.10.2018r. (niedziela)
3. Finał Festiwalu i ogłoszenie wyników odbędą się 14 października 2018 r o godz.
12.00 na scenie plenerowej przy Lidzbarskim Domu Kultury (w razie niepogody
w Lidzbarskim Domu Kultury).
4. Powołane przez organizatora jury wytypuje najlepsze zespoły i drużyny
w każdej kategorii. Wyróżnione zespoły otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
5. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 września 2018 r. pod adresem:
Lidzbarski Dom Kultury ul. Słowackiego 4, 11 – 100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem:
Słowem, Tańcem, Śpiewem Malowane lub na adres email: utwlidzbarkw@gmail.com.
Karty zgłoszenia pobrać można na stronie www.lidzbarskidomkultury.pl,
utwlidzbarkw.pl,
6. Informacja o dokładnym terminie prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej
www.utwlidzbarkw.pl od 1 października 2018 r.

7. Festiwal ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 60+. Przyjmujemy zgłoszenia
grup niezrzeszonych i grup zorganizowanych przy instytucjach np. Domach Kultury,
Uniwersytetach III Wieku, Związkach Emerytów, Kombatantów i innych.

8.
•
•
•
•

Celem festiwalu jest:
aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów.
możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych seniorów.
wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań artystycznych środowisk twórczych
seniorów.
popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji
z rekreacją.

9. Kategorie i wymagania dotyczące prezentacji scenicznych:
• Zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry - trzy utwory, czas do
10 minut (ograniczenia czasowe dotyczą także wiązanek)
• Zespoły taneczne), czas do 10 minut
• Zespoły Folklorystyczne – czas do 10 min
• Widowiska obrzędowe - czas do 30 minut
• Teatr (etiudy teatralne, małe formy sceniczne) -czas do 30 minut
• Kabaret - czas do 30 minut
10. Uczestnicy festiwalu mogą śpiewać a’capella bądź korzystać z:
 akompaniamentu na żywo,
 półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD, w formacie Audio CD

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć do dnia 20.09.2018
r. pod adres:
Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4,
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Słowackiego 4 ,
(z dopiskiem Słowem, Tańcem, Śpiewem Malowane)
Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną: fax, 89 7672688
e-mail: utwlidzbarkw@gmail.com

2. Uczestnicy przyjeżdżają do Lidzbarka Warmińskiego na koszt własny.
Organizator zapewni nocleg (według kart zgłoszeń) i częściowe wyżywienie,
dobrą atmosferę, ciekawy program i niezapomniane przeżycia festiwalowe.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
3.

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński,
ul. Świętochowskiego 14 , tel. 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel. 897678535
3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w którego
imieniu działa Zespół Doradczy Seniorów powołany Zarzadzeniem Burmistrza z dnia 20 grudnia 20116 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Podanie danych osobowych jest:
- dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Przesłanie karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie wizerunku jest
jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawców Koncertu Galowego

FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI „SENIORALNEJ” ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW –
SŁOWEM – TAŃCEM – ŚPIEWEM MALOWANE
pod patronatem burmistrza miasta Lidzbarka Warmińskiego
– Jacka Wiśniowskiego
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że:
 na zdjęciu załączonym do niniejszej zgody znajduje się mój wizerunek,
 udzielam Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego , zwanym „Upoważnionym”, bezterminowej zgody
na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, mojego wizerunku
wskazanego w pkt 1) niniejszego oświadczenia (zwanego dalej „Wizerunkiem”).
1. Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych
poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu
zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego
w związku z prowadzoną przez Upoważnionego działalnością.
2. Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych
w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do
jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym
podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem,
że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach
określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
3. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony może
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody
na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych osobowych dla celów
dokumentacyjnych, zgodnie z art. 7 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 – wizerunek,

 imię i nazwisko: …………………………...,
……………………………………………....

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych osobowych
oraz ich poprawiania i możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.

………………………………
Data i czytelny podpis

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
1. NAZWA ZESPOŁU /SOLISTY/ DRUŻYNY SPORTOWEJ ….......................................
…………………………………………………………………………………………………………
ADRES UTW, PLACÓWKI...............................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY..............................................................................................................
ADRES E-MAIL...................................................................................................................................
2. ILOŚĆ OSÓB: …………………
3. Kategoria prezentacji:......................................................................................................
4. TYTUŁ/Y utworu,.......................................................................................................................
reżyseria, ….............................autor tekstu, …...................................muzyka, …...................
scenografia, …...............................kostiumy …..........................................................................
/wypełnić, jeżeli dotyczy prezentacji/

……………………………………………………………………………………………………………
5. CZAS trwania prezentacji ……………………………

6. Wymagania techniczne, sceniczne,................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
7. informacje o zespole/soliście (2-3 zdania)................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/em się z regulaminem przeglądu i akceptujęjego postanowienia.

pieczątka UTW, placówki

data i podpis solisty/ kierownika, opiekuna zespołu
……………………………........................

