
Załącznik do Zarządzenia
Starosty Dzierżoniowskiego 

Nr 49/2019 z dnia 11.07.2019r.

REGULAMIN 
KONKURSU PIOSENKI BIESIADNEJ

„BIESIADOWANIE W KAPUŚCIE”

hasło przewodnie: 
„Średniowieczne Zmagania”

Konkurs  Piosenki  Biesiadnej  „Biesiadowanie  w  kapuście”  jest  imprezą  towarzyszącą  „IX  Śląskiego
Festiwalu Kapusty”, który odbędzie się w dniu 6 października 2019r. w Arboretum w Wojsławicach.

I. Cele konkursu:

1. Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich,  a także edukacja kulturalna.
2. Popularyzacja muzyki instrumentalnej, folkowych stylów muzycznych i polskiej piosenki biesiadnej.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu poprzez bezpośredni kontakt  z muzyką.
4. Kultywowanie polskich tradycji biesiadnych.
5. Rozwijanie  współpracy kulturalnej  oraz  wymiana  doświadczeń  artystycznych  między zespołami

uczestniczącymi w konkursie.
6. Pielęgnowanie lokalnych tradycji biesiadnych i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży. 
7. Poznanie jednego z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w kraju „Arboretum - Wojsławice”.

II. Zasady uczestnictwa:

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  zespoły  wokalne,  wokalno-instrumentalne  działające
przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska.

2. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie 3 piosenek, w tym:
- 1 piosenkę ludową, folkową lub biesiadną,
- 1 nawiązującą do średniowiecza,
- 1 nawiązującą do obrzędu kiszenia kapusty, co będzie podkreśleniem charakteru imprezy.
Mile widziane średniowieczne stroje oraz rekwizyty.

3. Rodzaj  akompaniamentu  dowolny,  czas  trwania  występu jednego zespołu nie  może  być  dłuższy
niż 10 minut. 

4. Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane. 
5. Liczba zespołów biorących udział w konkursie nie może przekroczyć 10.
6. O udziale zespołu w konkursie decyduje komisja powołana przez organizatora.
7. Zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji do konkursu telefonicznie i mailowo.
8. W  przypadku  wystąpienia  przesłanek  uniemożliwiających  udział  w  konkursie  zespoły

są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji, wówczas do konkursu
kwalifikowany jest zespół z listy rezerwowej.

9. Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu, przesyłając pocztą tradycyjną, e-mailową,
faksem bądź  składają  osobiście  w  siedzibie  organizatora  czytelnie  wypełnioną  kartę  zgłoszenia
w/g  załączonego  wzoru  do  dnia  13  września  2019  r.  (decyduje  data  wpływu  do  organizatora,
a nie data stempla pocztowego). Zgłoszenia można przesyłać:
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Biuro Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27;
e-mailem: dudlejt@pow.dzierzoniow.pl;
- na numer FAX-u: 74 832 18 60

10. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zgłaszają się w miejscu konkursu nie później niż o godz.
13:00, podając organizatorom tytuły wykonywanych utworów.

11. O kolejności występu zespołów będzie decydować organizator.
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III. Miejsce i termin konkursu:

1. Miejsce konkursu: Arboretum w Wojsławicach k/ Niemczy,
2. Termin konkursu: 6 października 2019 r. od godziny 15:00.

IV. Sprawy organizacyjne

1. Przyjazd w dniu konkursu własnym środkiem transportu.
2. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia. 
3. Organizator zapewnia kompleksową obsługę akustyczną. 
4. Organizator zapewnia napoje oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika konkursu.

V. Ocena i nagrody

1. Jury będzie oceniać w kategorii:
- najlepszy występ,

2. Kryteria  oceny  konkursu  piosenki  biesiadnej:  dobór  repertuaru,  umiejętności  wokalne,  walory
muzyczne, interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie, ogólny wyraz artystyczny. 

3. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy i upominki za udział w konkursie.
4. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości

500,00 zł.

VI. Uwagi końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokumentowania  oraz  wykorzystania  prezentacji  zespołów

w radio, TV, na stronach WWW bez wypłacania honorariów. 
3. Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed konkursem telefonicznie z pracownikiem

Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: Tomasz Dudlej nr telefonu (74) 832 36 62.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU
KONKURS PIOSENKI BIESIADNEJ
„BIESIADOWANIE W KAPUŚCIE”

6 października 2019r. Wojsławice k/ Niemczy

1. Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………………,
2. Siedziba, adres: ……….…....…………………………...……………….…………..……………….,
3. Telefon kontaktowy, adres e-mail: ……………......………..………………..………….……………,
4. Imię i nazwisko kierownika zespołu: ……………………….………………………….………….…,
5. Liczba członków zespołu z kadrą: ……………………….………………………….………….…....,
6. Potrzeby techniczne: ……………………….………………………….………….….…….….……..,
7. Repertuar - (1 piosenka ludowa, folkowa lub biesiadna, 1 nawiązująca do czasów średniowiecza,

1 nawiązująca do obrzędu kiszenia kapusty, co będzie podkreśleniem charakteru imprezy),
1.  ……………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………..………………...,
3. …………………………………………………………………………….………………………, 
Mile widziane stroje oraz rekwizyty nawiązujące do czasów średniowiecza.

Instytucja delegująca Podpis i pieczęć

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.

…...............................................................
(podpis kierownika zespołu)

Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami.
Termin zgłaszania zespołów do dnia 13 września 2019r. 

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. (74) 832 36 62,

dudlejt@pow.dzierzonio  w.pl
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURS PIOSENKI BIESIADNEJ

„BIESIADOWANIE W KAPUŚCIE”

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane  kontaktowe:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);

2. dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych
(dane kontaktowe - e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

3. Pani/Pana  dane  osobowe  w  zakresie  obejmującym  imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,  adres
zamieszkania,  adres  e-mail  lub  wizerunek  będą  przetwarzane  na  potrzeby  uczestnictwa
w X POWIATOWYM KONKURSIE KARTEK WIELKANOCNYCH organizowanym przez Biuro
Promocji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i  promocji  tego
wydarzenia – na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie
brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5. przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zdjęć w celu uczestniczenia w ww. konkursie
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 na stronie internetowej
www.pow.dzierzoniow.pl oraz  w  ramach  profilu  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  portalu
społecznościowym  Facebook  (administrator  nie  będzie  przekazywać  tych  danych  innym
odbiorcom);

7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach gromadzonej
dokumentacji  konkursu  -  okres  przechowywania  danych  osobowych  wynika  z  przepisów
rozporządzenia  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;

8. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

9. w  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych,  ma  Pan/Pani
prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  ale  nie  będą
przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym  profilowania
(„profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

11. administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  chronić  przetwarzane  dane  osobowe  przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
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