
REGULAMIN 27. ZAPUSTNEGO PRZEGLĄDU GRUP CYGAŃSKICH 2023 r. 

 

1. Organizator : 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej  

2. Cele konkursu: 

- popularyzacja gminnych zwyczajów i obrzędów zapustnych   

- integracja międzypokoleniowa 

- rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży 

- propagowanie piosenki cygańskiej 

- umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych  

- prezentacja zdolności artystycznych wykonawców 

- kształcenie nawyków aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu  

 

3. Termin:  

19 lutego 2023 r. (niedziela), sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej 

4. Zasady uczestnictwa: 

a) przegląd przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:  

- dziecięco-młodzieżowa  

- dorosła, 

b) w przeglądzie mogą wziąć udział sołectwa Gminy Lipnica Murowana reprezentowane przez: 

zespoły obrzędowe, Koła Gospodyń Wiejskich, świetlice wiejskie, szkoły, przedszkola, 

c) każdy zespół przygotowuje prezentację na scenie, która nie może przekraczać 15 minut, 

d) wypełnione i podpisane karty zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik    

nr 2 i nr 3) należy dostarczyć do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej do dnia 

10.02.2023 r. 

e) o godzinie występu, każdy zespół zgłoszony do konkursu, zostanie poinformowany przez 

organizatora 

f)  kolejność prezentacji ustala organizator, 

g) Zgłoszenie grupy cygańskiej/zespołu do przeglądu, jest równoznaczne z akceptacją przez 

członków grupy/zespołu niniejszego Regulaminu. 

 

5.Ocena i nagrody: 

- prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatora. Decyzje Jury                   
są ostateczne i niezaskarżalne, 

- organizator przewiduje dla uczestników nagrody wg posiadanego stanu oraz pamiątkowe dyplomy, 

- Komisja oceni wykonawców wg następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru (scenka teatralna, piosenka), 

b) czystość i poprawność wykonania piosenki cygańskiej, 

c) umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawców, 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

 

6. Sprawy organizacyjne: 

- grupy przyjeżdżają na przegląd na własny koszt,  

- organizator zapewnia słodki, zapustny poczęstunek dla uczestników przeglądu, 



- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeglądu, po obradach Jury,  

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

 

7. Biuro organizacyjne : 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej  

32-724 Lipnica Murowana 74 

Tel./fax 14 68 52 108, e-mail: gdk@kulturalipnica.pl 

 

8. Prawa autorskie 

1. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę 
nad dzieckiem, zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora majątkowe prawa 
autorskie albo udzieli licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z autorskich praw 
majątkowych do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu w całości lub 
części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach 
eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie                 
i rozporządzanie tymi kopiami; 

b) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu     
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;  

d) prawo do wykorzystania dla celów promocyjnych; 

e) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji 
na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 
9. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy 
Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 74, tel. (14) 68 52 108, kulturalipnica@wp.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja 
Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO (tj. przetwarzanie 
danych odbędzie się na podstawie zgody) w celu  

a) organizacji i przeprowadzenia 27 Zapustnego Przeglądu Grup Cygańskich  

b) wyłonienia laureatów Przeglądu,  

c) publikacji zdjęć uczestników Przeglądu (po uprzednim wyrażeniu zgody) w mediach.  

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań oraz 
osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych;  

6. Dane osobowe Uczestników Przeglądu oraz wizerunek osób biorących udział w Przeglądzie będą 
przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook firmy Meta 
Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin,Ireland 
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(publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przetwarza dane osobowe na 
podstawie  standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.  

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Przeglądu oraz po jego zakończeniu 
przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich 
prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego 
zaspokojenia dochodzonych roszczeń.  

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane 
będą do momentu wycofania zgody.  

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania.  

11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

12. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.  

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w Przeglądzie, nie podanie 
danych osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Przeglądzie. 

 

10. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków realizacji wydarzenia. 

2.  Kierownik grupy biorącej udział w przeglądzie zgłasza grupę i przekazuje kartę zgłoszenia , stanowiącą 
załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Uczestnicy/Opiekunowie prawni udzielają zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika. 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Uczestnicy/Opiekunowie prawni przenoszą prawa autorskie do artystycznych wykonań 
przedstawionych w Przeglądzie. Oświadczanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
  
 
 
 
 
 

 


