
REGULAMIN  

  

13. Festiwalu Piosenki Biesiadnej  
 

Czerwieńsk, 19 maja 2019 r.  

                         

1. Organizator:  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku  

2. Cel imprezy:  

 Popularyzacja amatorskiej twórczości muzycznej;  

 Integracja środowiska;   

 Podnoszenie poziomu kultury muzycznej; 

 Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń.  

3. Termin imprezy i miejsce: 19 maja 2019 r., plac rekreacyjny w Czerwieńsku /przy 

zalewie/, parking dla autokarów i samochodów koło gimnazjum / ul. Zielonogórska – 

wjazd od strony Zielonej Góry/  

4. Uczestnicy:  

- Amatorskie zespoły ludowe i grupy śpiewacze 

-      w festiwalu mogą wziąć udział osoby, które rocznikowo mają co najmniej 16 

lat. 

5. Zasady uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Biesiadnej: 

 Czas prezentacji: max 12 minut  

 Repertuar dowolny 

 Akompaniament wyłącznie „na żywo” - bez użycia nośników muzycznych  

/karta pamięci, usb, dyskietka, płyta i.t.p./  

Do udziału w Festiwalu zaproszone zostaną zespoły, które:   

 prawidłowo wypełnią w całości kartę zgłoszenia do festiwalu wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i utrwalenia wizerunku ( załącznik nr 1); 

 wyślą ww. dokumenty na adres pocztowy: Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. Bolesława  Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, bądź mailowy:  

 sekretariat@mgok.czerwiensk.pl Organizatora do dnia 26 kwietnia 2019 r. 

mailto:sekretariat@mgok.czerwiensk.pl


 

 Organizator, na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń (płyty CD, DVD z nagraniami  

zgłaszanego zespołu mile widziane), wyłoni uczestników festiwalu (z uwagi na ograniczoną 

ilość miejsc, decyduje kolejność otrzymania kart zgłoszeń).                                                     

 w Festiwalu nie mogą wziąć udziału zdobywcy Grand Prix dwóch 

poprzednich edycji Festiwalu (11. Festiwal: Sławianie ze Sławy, 12. Festiwal: 

Złote Łany z Bożnowa).  

 uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów przejazdu i ubezpieczenia 

własnego na czas trwania Festiwalu. 

 O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu zespoły zostaną powiadomione 

telefonicznie i pisemnie do dnia 29 kwietnia 2019 r.   

6. Ocena uczestników:  

I.  Rada Artystyczna powołana przez Organizatora kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

1. Dobór repertuaru   

2. Warunki głosowe (intonacja, dykcja, opanowanie tekstu)  

3. Interpretacja utworów  

4. Muzykalność  

5. Ogólny wyraz artystyczny (indywidualność sceniczna)  

II.  Rada Artystyczna dokona oceny w następujących kategoriach  

1. Instrumenty elektroniczne (w przypadku wystąpienia zestawu 

instrumentów, np. keyboard, gitara, akordeon, jako wiodący traktowany jest 

keyboard i tym samym dany zespół prezentuje się w kategorii instrumentów 

elektronicznych),  

2. Debiuty (zespoły prezentujące się na Festiwalu w Czerwieńsku po raz 

pierwszy, bez względu na rodzaj instrumentów).  



Uwaga! W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w tej kategorii, organizator 

dopuszcza możliwość przeniesienia Zespołu do innej kategorii, w zależności od 

podanego w karcie zgłoszeń instrumentarium. 

3. Instrumenty tradycyjne, "żywe" – akustyczne. 

 Jury przyzna w poszczególnych kategoriach I, II i III miejsca (w szczególnych 

przypadkach jury może nie przyznać danego miejsca lub przyznać miejsca ex aequo).  Ze 

wszystkich  zwycięzców poszczególnych kategorii Rada Artystyczna wyłoni laureata nagrody 

głównej: Grand Prix  13. Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku.  

 

7. Ustalenia końcowe: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie; 

 Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora; 

 Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz 

wykorzystanie nagranych materiałów do celów promocyjnych; 

 Organizator zapewnia profesjonalną scenę i nagłośnienie; 

 Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

13. FESTIWAL PIOSENKI BIESIADNEJ  

Czerwieńsk, 19 maja 2019 r. 

 

I  Nazwa zespołu: …………………………………………………….……...................... 

II  Kategoria (zaznaczyć odpowiednią): 

INSTRUMENTY  ELEKTRONICZNE 

DEBIUTY 

INSTRUMENTY TRADYCYJNE, ŻYWE 

III  Repertuar  festiwalowy (tytuły utworów): 

 1. .......................................................................................................................................  

 2. ....................................................................................................................................... 

 3. ...................................................................................................................................... 

IV Imię i nazwisko kierownika zespołu: ...............................................................................  

V Siedziba zespołu, adres i telefon kontaktowy: ................................................................ 

..................................................... adres e-mail zespołu: ............................................................. 

VI  Informacja o zespole ( ilość osób w zespole, od kiedy istnieje, osiągnięcia, itp.): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

VII  Potrzeby techniczne: ............................................................................................... 

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

VIII Podpis i pieczęć instytucji patronującej: 

       .................................................................... 

 

 UWAGA! 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanymi literami. Niepełne informacje bądź brak określenia 

kategorii może spowodować dyskwalifikację. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na  przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Festiwalu oraz w 

celach marketingowych Organizatora  (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. z późn. 

zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Zgoda dotyczy także wizerunku  utrwalonego podczas 

realizacji 13. Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku,  w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

MGOK. 

       Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem  

                                                                                  13. Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku i akceptuję go 

 

.................................................................................. 

        podpis kierownika zespołu  



Załącznik nr 1  

do regulaminu 

Festiwalu Piosenki Biesiadnej, Czerwieńsk 19 maja 2019 r. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, ul. Bolesława 

Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas 

Festiwalu  Piosenki Biesiadnej i na potrzeby promocji MGOK. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej ( dostępnej na stronie 

www.mgok.czerwiensk.pl), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania, 

przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawienia. 

4. Informacja o prawie do cofnięcia zgody: 

W każdej chwili ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie powyższych 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana /Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

5. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

w Czerwieńsku ul. Bolesława Chrobrego 5. 

6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych  

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku można kontaktować się  

z inspektorem danych osobowych – e-mail: serwis@serwis-technika.pl. 

 

……………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika festiwalu/nazwa zespołu 

 

…………………………………….. 

Data i czytelny podpis 

 

http://www.mgok.czerwiensk.pl/
mailto:serwis@serwis-technika.pl

