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REGULAMIN

Jubileuszowy X Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej
pn.: „Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku”
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
PARTNERZY:
1. Gmina Pokój
2. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
CELE FESTIWALU
1. Promocja obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku - poprzez piosenkę promującą walory
kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
2. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
3. Promocja turystyki.
Kategorie
1. Kompozycja własna - utwory autorskie (muzyka, tekst)
Wykonanie utworu autorskiego po raz pierwszy przez uczestnika/zespół skomponowanego na
festiwal promujący walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru Stobrawskiego Zielonego
Szlaku.
W tej kategorii przyznane zostaną miejsca I, II, III oraz Grand Prix festiwalu.
2. utwory ze śpiewnika lub utwór z własnym tekstem na inną znaną melodię .
1. solo/zespół od 3 do 6 roku;
2. solo/zespół od 7 do 9 roku;
3. solo/zespół od 10 do 12 roku;
4. solo/zespół od 13 do 17 rok;
5. solo/zespół – dorośli.
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Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. zgodność z tematem konkursu;
2.muzykalność, walory głosowe;
3.oryginalność wykonania (taniec, stroje, rekwizyty);
4. ogólny wyraz artystyczny;
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W każdej kategorii przewidziano nagrody za I, II oraz III miejsce.
Przewidziana również nagroda Grand Prix festiwalu w kategorii utwór autorski. Organizator zastrzega
prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii wiekowej oraz prawo przyznawania wyróżnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby niepełnosprawne, którzy dokonali
zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz zaprezentują piosenkę
turystyczną lub utwór promujący walory obszaru LGD ze śpiewnika pn. „Zapraszamy
z piosenką na Stobrawski Zielony Szlak” (dostępny m.in. na stronie www.stobrawskiszlak.pl oraz
naszym facebook’u) lub z płyty (utwory z nagranej płyty wraz z podkładem oraz tekstem dostępne na
stronie www.stobrawskiszlak.pl w zakładce: Stobrawski festiwal piosenki turystycznej) lub nowy
utwór autorski napisany specjalnie na tegoroczny festiwal.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia wraz z tytułem wykonywanego utworu należy przesłać wg załączonego wzoru na
załączniku nr 1. (formularz zgłoszeniowy).
W przypadku nowej piosenki autorskiej należy obowiązkowo dołączyć nuty oraz tekst wg
załączonego wzoru na załączniku nr 2.
na adres:
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Lub na e-mail:
lgd@stobrawskiszlak.pl
z dopiskiem "Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku”
3. W przypadku braku załącznika nr2 uczestnik/zespół może zostać niezakwalifikowany do wzięcia
udziału w festiwalu.

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę! 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku zgłoszenia tego samego utworu ze śpiewnika przez różnych wykonawców
w konkursie udział weźmie pierwszy zgłaszający dany utwór.
Kolejne osoby zgłaszające ten sam utwór zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracowników
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak o konieczności zmiany
zgłoszonego utworu do konkursu.
Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia LGD.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie internetowej www.stobrawskiszlak.pl
zakładka: Stobrawski festiwal piosenki turystycznej oraz pod numerem 667 983 637 lub 723 974 261.

KLAUZULA INFORMACYJNA
I.
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175
Warszawa;

2. z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się poprzez adres e-mail:
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres
e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora
danych, wskazany w pkt. I.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) 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 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres
danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z
art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z
2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r.
poz. 861).

II.

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Województwo Opolskie z siedzibą
w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
2. z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się poprzez adres e-mail:
umwo@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt. II.1;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres
e-mail: iod@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt. II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z
2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i
1588 oraz z 2018 r. poz. 861).
III.

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stobrawski
Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
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2. z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się poprzez adres e-mail:
lgd@stobrawskiszlak.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Pokój, ul. Sienkiewicza
8, 46-034 Pokój;
3. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z
późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z
2018 r. poz. 861);
IV.

Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww.
administratorów danych)
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np.
dostawcom wparcia informatycznego;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą
przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej
niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony
na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
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3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w
rozporządzeniu 2016/679;
4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
V.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, w tym
przetwarzanie tego wizerunku przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak z
siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, KRS: 0000263006, NIP: 7521410218,
e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl. Wizerunek może zostać zamieszczony na stronie
internetowej Stowarzyszenia, w publikacjach papierowych, w materiałach promocyjnych i
informacyjnych poświęconych działalności Stowarzyszenia.
VI.

Oświadczam, że mój stan zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do udziału
w
festiwalu.
Jednocześnie
potwierdzam
prawidłowość
danych
zawartych
w formularzu.

Prezes Stowarzyszenia
(-) Jadwiga Kulczycka

