
 
 
 

Regulamin 

IX Kasztelańskich Spotkań Folklorystycznych 

Sierpc  25  marca 2023 

 

 

      Organizator Konkursu: 

      Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

      Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Artystycznego Kasztelanka 

      Cele konkursu: 

  Popularyzacja tańca ludowego  

  Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów ludowych 

  Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi, młodzieżowymi, 

 dorosłymi zespołami  folklorystycznymi   

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez kontakt z 

tańcem, muzyką, piosenką  

      Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie: 

 

 W konkursie mogą brać udział zespoły które w swoim repertuarze mają 

opracowane tańce regionalne, tańce stylizowane oraz tańce narodowe 

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia 

uczestnictwa  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 na adres 

mailowy: taniecludowy@ckisz.sierpc.pl   

 oraz wpłata akredytacji do dnia 20 MARCA 2023 r.  w  wysokości : 

300 zł - zespoły dziecięce 

350 zł - zespoły młodzieżowe 

350 zł - zespoły studenckie i dorosłe 

na konto Centrum Kultury i Sztuki  09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39 
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    02 1240 3204 1111 0000 2905 2914  z dopiskiem: 

IX KASZTELAŃSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 

(nazwa zespołu, kategoria) 

 

 Zespoły zostaną podzielone na kategorie wiekowe: 

I   kat.  dziecięce zespoły ludowe  do lat 13      czas prezentacji do 10 min. 

II  kat.  zespoły młodzieżowe         14-18 lat     czas prezentacji do 15 min.        

III kat.  zespoły studenckie i dorosłe                                            do 15 min. 

 o kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika 

 dopuszcza się udział młodszych tancerzy w kategoriach wyższych 

 starsi tancerze nie mogą występować w młodszych kategoriach 

 prawo do zgłoszenia uczestnictwa mają instytucje patronujące zespołom lub 

same zespoły, stowarzyszenia. 

 przesłuchania konkursowe odbędą na scenie sali widowiskowej 

      Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  25 marca 2023 

 godziny prezentacji  zostaną podane po wpłynięciu kat zgłoszeń 

 O szczegółach organizatorzy powiadomią uczestników po otrzymaniu kart 

zgłoszeń. 

Ocena i nagrody: 

                      Konkursu ocenia 3-osobowe Jury powołane przez Organizatora. 

                      Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

 dobór repertuaru  

 opracowanie choreograficzne  

 opracowanie wokalne  

 technika wykonania  

 dobór strojów i rekwizytów  

 wartości wychowawcze  

 stopień trudności wykonywanych elementów 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

Decyzje Jury są nieodwołalne 

 w konkursie przewidziano dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe 

 w każdej kategorii przyznane zostaną trzy miejsca,  

  nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu bez względu na kategorię 

 każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa w Spotkaniach 



 UWAGA!  Zespół, który zdobył GRAND PRIX  rok wcześniej, nie może 

zdobyć tej nagrody w bieżącym  roku.  

 Zespół, który zdobywa GRAND PRIX nie może otrzymać już innej nagrody. 

 Jeśli w danej kategorii wiekowej nie będzie 3 zgłoszeń, Jury nie przyznaje 

miejsc I - III  ale  może przyznać wyróżnienia. 

 W celu odebrania nagrody pieniężnej należy przesłać w ciągu 7 dni od 

otrzymania nagrody dane do przelewu na adres mailowy: 

taniecludowy@ckisz.sierpc.pl 

 Wysokość nagrody finansowej jest kwotą brutto. 

 Nagrody finansowe będą wypłacane przelewem na konto instytucji delegującej 

lub zespołu ( nie przelewamy na konta prywatne ! ) 

 Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu 25 marca 2023 r. w godzinach 

popołudniowych po obejrzeniu wszystkich prezentacji i przerwie 

obiadowej, oraz na stronach: 

      https://ckisz.sierpc.pl/      https://www.facebook.com/ckisz.sierpc 

 

 

Sprawy organizacyjne: 

 Dopuszczalne jest nagranie z podkładem muzycznym kapeli. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie zespół ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie organizatora. 

 Rezygnacja z udziału w konkursie nie powoduje zwrotu poniesionej opłaty 

akredytacyjnej 

 Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz scenę w wymiarze  

9 x 7,5 

 Organizator zapewnia uczestnikom napoje chłodzące oraz drobny poczęstunek, 

istnieje możliwość zamówienia obiadów (koszt własny) po wcześniejszym 

zgłoszeniu do  organizatora 

 Wszystkich dodatkowych informacji udziela Jadwiga Chojnacka (502143120) 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie 

promowanie działań kulturalnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo 

cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

a) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje O 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

b) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym 

możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-

mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

c) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 

zgody.  

d) W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

e) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie 

zgody do czasu cofnięcia zgody jednakże wszelkie czynności dokonane do czasu 

cofnięcia zgody pozostają niezmienione. 

f) Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane 

osobowe  dla  Administratora. 

g) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

h) Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru 

gospodarczego i ich nie profiluje. 

 


