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ORGANIZATOR: 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC Z SIEDZIBĄ 

W CHORZELOWIE 

PATRONAT HONOROWY: Józef Piątek Wójt Gminy Mielec 

PARTNER WYDARZENIA: Województwo Podkarpackie 

 

CELE IMPREZY: 

 konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych zespołów  tańca 

ludowego z terenu  województwa podkarpackiego; 

 prezentacja regionalnej muzyki ludowej; 

 popularyzacja tańca i muzyki ludowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 kultywowanie i ochrona tradycji regionu; 

 stworzenie możliwości szerokiej wymiany   doświadczeń  dotyczących  pracy z amatorskimi 

zespołami tanecznymi i inspiracji  w kierunku poszukiwań  repertuarowych 

 upowszechnianie kultury i sztuki; 

 promowanie twórczości wokalnej, muzycznej  i tanecznej. 

 

TERMIN : 

20 CZERWCA 2021r.  

                                   

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

 przesłanie linku nagrania video zespołu zamieszczonego na stronie 

https://wetransfer.com/ zgodnego z wytycznymi nagrania określonymi  

w załączniku nr 3; 

 wypełnienie podpisanie i przesłanie klauzuli RODO oraz karty zgłoszenia 

uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021 na adres  

e-mail: bozena.t@sokis.eu 
 

 

1. UCZESTNICY JARMARKU:   

Zespoły tańca ludowego i  kapele ludowe działające przy instytucjach kultury, szkołach oraz 

stowarzyszeniach. 

 

2.  KATEGORIE WIEKOWE: (dotyczy zespołów tanecznych) 

I. kategoria wiekowa: 6 – 9 lat; 

II. kategoria wiekowa: 10 – 15 lat; 

III. kategoria wiekowa: 16 – 19 lat; 

IV. kategoria wiekowa: 20 lat i  powyżej.  

 

3.  KATEGORIE WYKONAWCZE: 

I. zespoły tańca ludowego opracowane artystyczne - kapele i zespoły tańca ludowego;  

II. kapele ludowe (nie obowiązują kategorie wiekowe).  

 

4. PREZENTACJE: 

I. Zespoły tańca ludowego powinny zaprezentować 1 układ taneczny do  

12 minut.  

https://wetransfer.com/
mailto:bozena.t@sokis.eu


  

II. Kapele ludowe prezentują do 5 utworów ludowych, z których obowiązkowym utworem 

jest  utwór wokalny oraz przynajmniej jeden utwór  musi być  z regionu rzeszowskiego, 

łączny czas  prezentacji do 12 minut 

 

5. KRYTERIA OCENY: 

 dobór repertuaru; 

 opracowanie choreograficzne; 

 dobór muzyki; 

 technika wykonania; 

 skład kapeli; 

 dobór i estetyka kostiumów; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

6. NAGRODY: 

Organizator powoła Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentowanych programów oraz 

przyzna nagrody (pieniężne) za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.  

W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej nie będzie 3 zgłoszeń, Jury nie przyznaje miejsc I-III,   

a jedynie może przyznać wyróżnienia 

Każdy zespół biorący udział w  Jarmarku otrzyma pamiątkowe dyplomy. 

Jury zastrzega sobie przesunięcie nagród w obrębie  kategorii. 

 

Decyzje Jury są nieodwołalne 

 

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 elementem niezbędnym do udziału jest podpisanie klauzuli RODO stanowiącej 

załącznik nr 1 do mniejszego Regulaminu;  

 o zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje wiek 

większości członków zespołu; 

 organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania  i wykorzystania   prezentacji   

konkursowych w mass mediach oraz realizacji nagrań promujących i 

popularyzujących  przegląd bez wypłacania  honorariów;  

 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 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

8. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW I KAPEL PROSIMY PRZESYŁAĆ  

 

do dnia 8 czerwca 2021 r. na adres: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 

39-331 Chorzelów 307, tel. 17-584-14-83 

e-mail: bozena.t@sokis.eu 

 

Koordynator przeglądu: Bożena Telega - tel. 600 825 664, 17 584 14 83  

 

Równocześnie z wysłaniem karty zgłoszenia winna być wpłacona akredytacja w wysokości : 

 

50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt 00/100  



  

 

wyłącznie na konto  Bank PEKAO SAO/Mielec  Nr 34124026561111000037937564 

Za zgłoszenie zespołu lub kapeli uważa się przesłanie na ww. adres 

 podpisanej klauzuli RODO – załącznik nr 1; 

 czytelne i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia – załącznik nr 2; 

 kserokopii dowodu wpłaty akredytacji. 

 

PREZENTACJE KONKURSOWE: 

 

 Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2021r. 

 Werdykt Jury ogłoszony zostanie w dniu 20 czerwca 2021r. 

 Nagrania zespołów biorących udział w Jarmarku zostaną umieszczone i pokazane na stronach:  

www.kultura.gmina.mielec.pl  oraz www.facebook.com/kulturagminamielec 

 

O szczegółach organizatorzy powiadomią uczestników po otrzymaniu kart zgłoszeń 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 złożenie Karty zgłoszenia do przeglądu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestników  

z treścią niniejszego programu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia; 

 uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku  utrwalonego 

podczas przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOKiS Chorzelów; 

 organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji  

przeglądowych (bez wypłacania honorariów) w mediach oraz realizacji nagrań i różnorodnych 

publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących XIII PODKARPACKI 

JARMARK LUDOWY „ROZTAŃCZONY CHORZELÓW” pod patronatem Wójta Gminy 

Mielec; 

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

dane do przelewu na adres mailowy;   

 wysokość nagrody finansowej jest kwotą brutto; 

 nagrody finansowe będą wypłacane przelewem na konto instytucji delegującej lub zespołu; 

 organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji  

   przeglądowych( bez wypłacania honorariów) w mediach oraz realizacji nagrań i różnorodnych 

publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących XIII PODKARPACKI 

JARMARK LUDOWY „ROZTAŃCZONY CHORZELÓW” pod patronatem Wójta Gminy 

Mielec; 

 wyniki przesłuchań, ogłoszone zostaną w dniu konkursu 20 czerwca 2021r. i podane do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora oraz w mediach. 
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http://www.facebook.com/kulturagminamielec


  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

XIII Podkarpacki jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Samorządowy 

Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod.jednostki@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 65. 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna 

prawnego będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 t.j.), 

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.). 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października  

2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

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

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków 

nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest 

obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału  

w konkursie. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojego zespołu / kapeli 

przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 

Chorzelów w zakresie potrzebnym do udziału w XIII Podkarpackim Jarmarku Ludowym 

„Roztańczony Chorzelów”. Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)    (podpis kierownika zespołu/kapeli) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury  

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego zespołu / kapeli do 

celów publikacji zdjęć i filmów z XIII Podkarpackiego Jarmarku Ludowego „Roztańczony 

Chorzelów” na internetowej stronie SOKIS’u, Urzędu Gminy Mielec oraz na tablicach 

informacyjnych. 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 

konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku zespołu lub kapeli będzie brak 

możliwości umieszczania zdjęć, filmów itp. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)    (podpis kierownika zespołu/kapeli) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury  

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego zespołu / kapeli do 

realizacji reportażu przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych do celów publikacji  

w środkach masowego przekazu (prasa, telewizja). 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 

konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka 

będzie brak możliwości przeprowadzenia stosownego reportażu. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)    (podpis kierownika zespołu/kapeli) 

 

 

  



  

Załącznik nr 2 

KARTA – ZGŁOSZENIE 

XIII PODKARPACKI JARMARK LUDOWY  

„ROZTAŃCZONY CHORZELÓW 2021” 
20 czerwca 2021 r. 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 

1. Pełna nazwa zespołu 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jednostka patronująca (szkoła / Ośrodek Kultury / Stowarzyszenie) pełna nazwa/ adres 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Kategoria  wykonawcza: zespół ludowy, kapela ludowa (niewłaściwe skreślić) 

 

4. Kategoria wiekowa (w przypadku zespołów tanecznych) 

        

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Imię i nazwisko kierownika zespołu, telefon kontaktowy 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Imię i nazwisko choreografa zespołu 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Imię i nazwisko kierownika muzycznego 

      

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Program występu: 

 

Tytuł                                                                       Czas trwania 

 

a)………………………………………………………………………………………………………… 

 

b)………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



  

9. Program kapeli/czas trwania/skład 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Informacje o zespole: zarys historii, osiągnięcia, realizowane programy 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   

………………………………………   ……………………………………… 

   Miejscowość, data                                         Podpis kierownika zespołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Załącznik nr 3 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAGRANIA PREZENTACJI 

KONKURSOWEJ: 
 

1. Film musi być nakręcony w układzie poziomym, w jednym, ciągłym ujęciu. Niedopuszczalna 

jakakolwiek ingerencja w procesie post-produkcji - z wyjątkiem dźwięku, jeśli nagrywany jest 

za pomocą zewnętrznego rejestratora dźwięku (np. mixer) którego nie ma możliwości 

podpięcia pod rejestrator wideo. 

2. Dopuszczalny jest ruch kamery, zbliżenia, które nie zakłócą czytelności układów tanecznych 

(w przypadku kategorii zespołów tanecznych) np. zbliżenia na kapelę w trakcie przygrywki, 

na twarze śpiewających w trakcie przyśpiewek. W przypadku kategorii kapel ludowych mile 

widziane zbliżenia muzyków (twarze, ręce) oraz solistów. 

3. Nagranie musi mieć dobrze słyszany podkład lub akompaniament oraz dobrze słyszalny 

wokal. 

4. Film konkursowy musi być nagrany specjalnie na konkurs XXIII Podkarpackiego Jarmarku 

Ludowego „Roztańczony Chorzelów 2021”, niedopuszczalne widea archiwalne/przesyłane 

wcześniej na inne konkursy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesłanej prezentacji konkursowej 

zespołu/kapeli jeśli nagranie nie spełni w/w wytycznych lub z powodów technicznych które 

uniemożliwią komisji artystycznej ocenę prezentacji tj. uszkodzony plik, źle słyszalny dźwięk. 

6. Link do nagrania zamieszczonego na stronie https://wetransfer.com/ należy przesyłać na  

adres email: bozena.t@sokis.eu  

 

https://wetransfer.com/
mailto:bozena.t@sokis.eu

