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Organizator: 

Samorząd Gminy Krzyżanów 

Krzyżanów 10 

99-314 Krzyżanów 

 

Partnerzy: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów 

 

Koordynator festiwalu: Marek Ciąpała – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Krzyżanowie 

Tel. 603 595 409 

 

Termin i miejsce wydarzenia: 

9 czerwiec 2019 r.  

- godz. 13.40 – początek  parady/korowodu festiwalowego sprzed Urzędu Gminy w Krzyżanowie; 

Krzyżanów 10; 99-314 Krzyżanów do sceny plenerowej przy GOKiS w Krzyżanowie; Krzyżanów 17; 

99-314 Krzyżanów, gdzie odbędą się prezentacje artystyczne i imprezy towarzyszące. Czas przejścia 

parady ok. 10 minut 

 



I. Cele festiwalu: 

- popularyzacja oraz ochrona dziedzictwa kultury ludowej Polski Centralnej; 

- wzmocnienie tożsamości regionalnej i narodowej; 

- promocja twórczości artystycznej zespołów folklorystycznych oraz ukazanie jej atrakcyjności 

młodemu pokoleniu – zachęcenie do kultywowania kultury i sztuki ludowej przez aktywne 

uczestnictwo w niej; 

- rozwijanie współpracy środowisk twórców Polski Centralnej oraz ukazanie wartości kulturowych 

wyrażonych w muzyce, pieśni, tańcu ludowym i rzemiośle artystycznym; 

- promocja Gminy Krzyżanów i województwa łódzkiego. 

                 

 

Festiwal folklorystyczny ma formę przeglądu i nie jest konkursem. 

Zespoły/kapele zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Jarmarku otrzymają: 

- statuetkę – LAUREAT JARMARKU 

- dyplom – LAUREAT JARMARKU 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Przegląd odbywać się będzie w następujących kategoriach: 

- kapele ludowe; czas prezentacji nie przekraczający 10 min ( w tym co najmniej dwa utwory). 

- ludowe zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentalnym lub podkładem muzycznym na płycie 

CD; czas prezentacji nie przekraczający 10 min (w tym dwa utwory). 

- ludowe zespoły taneczne: dziecięce, młodzieżowe i dorosłe z towarzyszeniem kapeli lub podkładem 

muzycznym na płycie CD;  czas prezentacji: 7-15 min 

2. Organizator sugeruje ponadto by zespół/kapela przygotował ok. 3- minutowy program do 

prezentacji podczas parady 

3. Warunkiem udziału w przeglądzie jest wypełnienie i nadesłanie: 

a) KARTY ZGŁOSZENIA; 

 na adres Partnera Festiwalu: 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie 

Krzyżanów 17 

99-314 Krzyżanów 

e-mail: gokis@gokiskrzyzanow.pl 

oraz 

b) wniesienie akredytacji w kwocie 15 zł od każdego członka zespołu/kapeli  ( w tej cenie organizator 

zapewnia dwudaniowy ciepły posiłek).  

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Akredytacja zespołu „……………….. „- Jarmark Folkloru Polski 

Centralnej” 

mailto:gokiskrzyzanow@poczta.onet.pl


nr konta 

62 9021 1018 0100 0198 2001 0001 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dn. 24 maja 2019 r. 

Brak opłaty wyklucza zespół z przeglądu. Organizator nie zwraca wpisowego zespołom, które 

zrezygnują z wzięcia udziału w Jarmarku. 

4. Ilość uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą akredytacyjną.  

5.Informacje dotyczące programu Jarmarku zostaną podane na stronie internetowej 

www.krzyzanow.com w zakładce Jarmark Folkloru Polski Centralnej. 

7. Repertuar wpisany na Karcie Zgłoszenia nie może być zmieniany w dniu występu. 

8. Karty Zgłoszeń z brakiem szczegółowej informacji o repertuarze oraz nadesłane po terminie nie 

będą przyjmowane przez Organizatora. 

9. Organizator sugeruje by zespół/kapela przywieźli ze sobą tablicę/transparent z nazwą do 

prezentacji podczas parady/korowodu festiwalowego. 

III. Sprawy organizacyjne: 

1. Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu. 

2. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące lub członkowie zespołu. 

3. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego zgłoszonego członka zespołu/kapeli. 

4. Zespoły/kapele zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu, ustalonej przez 

Organizatora - zamieszczonej w ramowym programie imprezy.  

5. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie – w formularzu proszę podać wymagania 

techniczne dotyczące nagłośnienia zespołu/kapeli. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone 

w dniu festiwalu na co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem występu na płycie CD. Nagrania należy 

dostarczać do akustyka. 

IV. Uwagi końcowe: 

1. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

2. Ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu/kapeli należy do Organizatora. 

3. W przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział 

w przeglądzie zespoły/kapele są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o 

rezygnacji. 

3. Zgłoszenie udziału w Jarmarku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

- przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku oraz wykorzystanie danych osobowych 

-  nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału w 

środkach masowego przekazu i w innych celach promocyjnych. 

http://www.krzyzanow.com/


4. Uczestnicy festiwalu są zobowiązani do posiadania praw do prezentowanego materiału. Zgłoszenie 

do udziału w festiwalu jest równoznaczne z oświadczeniem, że prezentacja nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas 

przeglądu. 

6. Kierownicy i opiekunowie grup są odpowiedzialni (również finansowo) za zachowanie swoich 

podopiecznych oraz wszelkie ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniach do dyspozycji zespołu. 

7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany miejsca prezentacji artystycznych. 

8. Uroczyste wręczenie statuetek festiwalowych oraz dyplomów nastąpi po prezentacjach wszystkich 

uczestników. 

9. Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

10. Wszelkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed przeglądem telefonicznie z 

koordynatorem festiwalu, nr tel. 603 595 409 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych: 

Administratorem danych  jest Wójt Gminy Krzyżanów z siedzibą w Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów. 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Firma M Consulting,  kontakt: inspektor@kiodo.pl 
Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Festiwalu.  
Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Jarmarku Folkloru Polski Centralnej, w 
szczególności do:  
-sporządzenia listy uczestników,  
-stworzenia plakatów, bannerów, statuetek festiwalowych,  
-napisania relacji prasowych,  
-utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,  
-produkcji materiału audiowizualnego,  
-kontaktu z uczestnikami i kierownikami zespołów.  
Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Festiwalu, a jeśli przetwarzanie 
danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami 
księgowymi), przez okresy wskazane w tych przepisach. Po tym czasie karty zgłoszeniowe zostaną zniszczone, a 
dane w nich zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem:  
-imion i nazwisk uczestników oraz miejscowości z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na stronie 
internetowej)  
-adresu email/ adresu do korespondencji (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o 
kolejnych edycjach Festiwalu).  
Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  
ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do  
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego 
zlecenie oraz w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania:  



a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora 
potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a 
także w szczególności do następujących informacji:  
-o celach przetwarzania danych,  
-o kategoriach przetwarzanych danych,  
-o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,  
-o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji  
-o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
-o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;  
b)sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego 
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych;  
c)usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia 
danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć 
dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:  
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  
- cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  
prawnego.  
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest 
zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie 
określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń;  
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:  
- uczestnik Festiwalu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,  
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,  
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Festiwalu do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego;  
e)wniesienia sprzeciwu  
-wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych 
w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi 
do dochodzenia roszczeń.  
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:  
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody w takiej sytuacji można natomiast wycofać 
zgodę,  
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,  
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;  
-wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na 
podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w 
tym celu;  
g)przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych 
innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:  
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  
- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.  
Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:  
-w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10; 99-314 Krzyżanów w przypadkach 
uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
* RODO -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.  

 



 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku 

1. Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku  
przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których 
utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 
metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w 
ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach  
służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów poprzez  
rozpowszechnianie wizerunku w :  
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;  
b)telewizji  
c) prasie;  
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;  
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr  
osobistych ani innych praw.  
3.Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  
 

 

 

 


