Regulamin X Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego
„Beskidzka Podkówecka” 2021
Limanowa
3 października 2021
1. Organizator:
Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 , 34-600 Limanowa
Limanowski Dom Kultury w Limanowej, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600
Limanowa
2. Cele Festiwalu:
Festiwal ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej,
tradycji grup tworzących i działających na terenie Beskidu Wyspowego. Bogate
tradycje zespołów winny być inspiracją do zachowania najcenniejszych i
autentycznych wartości w śpiewie, tańcu, stroju i obrzędach dla młodego pokolenia a
także źródłem do zachowania własnej historii i tożsamości regionalnej. Festiwal
będzie okazją do spotkania się zespołów i zaprezentowania swoich osiągnięć
mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą piękną ziemię.
Festiwal stanowi podsumowanie akcji Odkryj Beskid Wyspowy w 2021 roku.
3. Czas i miejsce Festiwalu:
Festiwal odbędzie się w dniu 3 października 2021, w SALI WIDOWISKOWEJ
Limanowskiego Domu Kultury.
4. Festiwal obejmuje zespoły regionalne z Gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Miasto Limanowa, Gmina Limanowa,
Lubień, Łącko, Łukowica, Miasto Mszana Dolna, Gmina Mszana Dolna, Niedźwiedź,
Rabka-Zdrój, Pcim, Raciechowice, Słopnice, Tokarnia, Trzciana, Tymbark, Wiśniowa,
Żegocina.
5. Festiwal ma charakter konkursu, w którym bierze udział jeden zespół
reprezentujący daną Gminę Beskidu Wyspowego wytypowany przez Gminę lub jej
instytucję kulturalną.
6. Kategorie wiekowe
Festiwal prowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- zespoły młodzieżowe do 18 lat

- zespoły dorosłe od 18 wzwyż
7. Czas trwania występu nie powinien przekraczać:
- 20 minut - zespoły młodzieżowe,
- 25 minut - zespoły dorosłe.
Za przekroczenie czasu prezentowanych programów komisja przyzna punkty
ujemne.
8. Organizator powoła Komisję Artystyczną, która dokona w oparciu o regulamin
oceny prezentowanych programów i przyzna nagrody pieniężne. Werdykt komisji
jest ostateczny.
9. Zespoły winny prezentować programy zgodne z tradycją i kulturą danego regionu jaki
prezentuje zachowując: właściwy strój, rekwizyty, skład muzyki, gwarę, odpowiedni
repertuar tańców i melodii, a w przypadku programu obrzędowego, obrzęd zgodny z
danym regionem.
10. Organizatorzy przewidują spotkanie opiekunów zespołów z Komisją Artystyczną w
celu wymiany uwag dotyczących prezentowanych programów.
Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 3 października 2021 roku
po zakończeniu Festiwalu.
11. Nagrody:
Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia pieniężne lub
rzeczowe.
12. Koszty dojazdu grup na Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we
własnym zakresie.
13. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek.
14. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
15. Liczebność grup:
Organizatorzy proponują liczbę członków zespołu do 35 osób wraz z osobami
towarzyszącymi - dorosłe i do 35 osób - młodzieżowe.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przedstawionych programów.
Materiały będą wykorzystywane na stronach i portalach administrowanych przez:
- Limanowski Dom Kultury: www.ldk.limanowa.pl,
www.facebook.com/LimanowskiDomKultury,
- Urząd Miasta Limanowa: www.miastolimanowa.pl,
https://www.facebook.com/MiastoLimanowa
17. WARUNKI UCZESTNICTWA
Miejsce i termin nadsyłania zgłoszeń

1. Zgłoszenia na KARTACH UCZESTNICTWA należy w nieprzekraczalnym

terminie do 20 września 2021 do godz. 15:00 dostarczyć osobiście do Sekretariatu
Limanowskiego Domu Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa
lub przesłać mailowo na adres:
anna.wojtas@ldk.limanowa.pl
Wszelkie informacje na temat festiwalu pod numerem telefonu: 18/337 16 03
2.

W kartach uczestnictwa należy podać numer konta bankowego. Nie będzie
możliwości wypłacania nagród pieniężnych w formie gotówkowej.

3.

W karcie uczestnictwa należy wymienić szczegółowo prezentowane utwory–
wymagane ze względu na obowiązek wykazania przez Organizatora listy
utworów do ZAiKS.

INFORMACJA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
 Administratorem danych osobowych jest Limanowski Dom Kultury mieszczący się w Limanowej na ul. Bronisława Czecha
4, 34-600 Limanowa, zwany dalej Administratorem;
 Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Szczygieł – Smaga. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
jest możliwy pod numerem telefonu 18 261 04 70 w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-11:00. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iod@miasto.limanowa.pl lub pisemnie
na adres Administratora.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, w tym przygotowania i przeprowadzenia konkursu/festiwalu pt. X
Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkóweczka” 2021 w ramach wykonywanych przez
LDK w Limanowej zadań określonych ustawowo jak i w statucie. Tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e RODO oraz
udostępniania informacji i relacji z w/w wydarzeń, w tym wizerunków uczestników Festiwalu w związku z prowadzoną przez
LDK w Limanowej działalności a informacyjna i promocyjną z użyciem dostępnych technik, w tym sieci Internet tj. na
podstawie art.. 6 ust 1 pkt a RODO tj. zgody;
 Odbiorca danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy AD w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich zleceń dla AD. W zakresie wizerunku,
dane w ramach udzielonej zgody mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu dbiorców.
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia konkursu/festiwalu a
kolejno przez czas publikacji na stronach informacyjnych LDK oraz archiwizacji bez ograniczenia czasowego w archiwach
LDK w celu dbania o dziedzictwo kulturalne miasta i regionu a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej
do czasu cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie;
 Uczestnikom konkursu/festiwalu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii) prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania
określonego w ust. 2), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w
ust. 2), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
uwierzytelnienia czy uczestnicy są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w
praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może uczestnik skorzystać
zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej
GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Podanie przez uczestników danych osobowych jest wymagane w celu umożliwienia uczestnictwa w Festiwalu/konkursie.
Podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
Festiwalu.
 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje
wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taka automatycznie podejmowaną decyzją.
 Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

