
REGULAMIN

Przeglądu Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego
Wieku -  Artystyczny Wiek Trzeci - Barcin 2019

§1

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy  regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w  konkursie   Przegląd  Twórczości
Artystycznej  Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku  –  Artystyczny  Wiek  Trzeci  -Barcin  2019
(zwany dalej Przeglądem).

2. Organizatorem Przeglądu jest Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
zwany dalej Organizatorem.

3. Przegląd ma na celu prezentację dorobku artystycznego uniwersytetów trzeciego wieku,
stworzenie możliwości wymiany ich doświadczenia w tym zakresie, przeciwdziałanie izolacji
społecznej  osób  starszych,  zachęcanie  seniorów do  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,
edukację kulturalną seniorów.

4. Przegląd odbędzie się 6 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

6. Nad przebiegiem Przeglądu 20 maja br. czuwa powołane przez Organizatora jury. Skład
jury zostanie ogłoszony podczas Przeglądu. 

§2

Uczestnicy i warunki Przeglądu

1. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu wraz
z załącznikami.

2. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach:

a. wokalno –  muzyczna (soliści  i  zespoły).  Prezentowane  są  dwa  utwory,  w sumie
występ  nie  może  przekroczyć  10  minut;  zgłaszający  się  występują  z  własnym



podkładem  muzycznym  lub  muzyką  wykonywaną  na  żywo  na  własnych
instrumentach; repertuar dowolny. 

b. wokalno – muzyczna (chóry).  Prezentowane są dwa utwory,  w sumie  występ  nie
może  przekroczyć  10  minut;  zgłaszający  się  występują  z  własnym  podkładem
muzycznym lub muzyką wykonywaną na żywo na własnych instrumentach; repertuar
dowolny. 

c.  teatralno  –  recytatorska (pojedynczy  wykonawcy,  grupy  teatralne  i  kabaretowe).
Prezentowane są dwa utwory- pojedynczy recytatorzy, w sumie występ nie może przekroczyć
10 minut;  grupy teatralne i kabaretowe prezentują jeden utwór,  czas prezentacji  nie może
przekroczyć  15  minut;  zgłaszający  się  występują  z  własnym  podkładem muzycznym  lub
muzyką wykonywaną na żywo na własnych instrumentach lub bez niej; z własną scenografią
lub bez niej; repertuar dowolny.

3. Przegląd ma charakter otwarty.

4.  Warunkiem  udziału  w  Przeglądzie  jest  nadesłanie  na  adres  Organizatora  w  formie
papierowej albo poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: instruktorzy@mdkbarcin.com.pl      
do  dnia  10.08.2019  r.  wypełnionej  prawidłowo  karty  zgłoszenia  udziału  w  „Przeglądzie
Uniwersytetów  III  Wieku  ”  –  Barcin  2019  stanowiącej  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu, oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych,  
w tym na publikację wizerunku stanowiącej Załącznik nr 3. Karty zgłoszenia i oświadczenia
powinny być złożone dla każdego uczestnika występującego samodzielnie lub zespołu/grupy
oddzielnie dla każdej kategorii.

§3

Nagroda i sposób jej przekazania

1. Zwycięzca (I,  II,  II nagroda w każdej z kategorii)  zostanie wyłoniony poprzez jury po
prezentacjach podczas Przeglądu i podany do publicznej wiadomości podczas Przeglądu.

2. Nagrody w Przeglądzie są rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów i wręczone zostaną po
ogłoszeniu werdyktu  jury. Uczestnikom Przeglądu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody
na inną lub zamiany na gotówkę. 

§4

Postanowienia końcowe

1. Decyzje w sprawie Przeglądu podejmowane przez Organizatora i jury są ostateczne i nie
przysługuje do nich prawo odwołania. 

mailto:instruktorzy@mdkbarcin.com.pl


2. Szczegółowe  informacje  na  temat  uczestnictwa  znajdą  się  na  stronie  internetowej
Organizatora:  www.mdkbarcin.com.pl  najpóźniej do 31.05.2019 r. do godz. 12.00.

4. Dane gromadzone przez Organizatora służą jedynie celom Przeglądu. 

5.  Organizator/Współorganizator nie zapewnia transportu na Przegląd, nie zwraca kosztów
transportu.
6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające  prawidłowe
przeprowadzenie Przeglądu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

http://www.mdkbarcin.com.pl/


Karta zgłoszenia udziału w
 Przegląd Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego Wieku -  Artystyczny Wiek

Trzeci - Barcin 2019
(teatralno - recytatorska) 

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy

            ………………………………………………………

2. Telefon kontaktowy ………………………………

3. Imię i nazwisko opiekuna 

………………………………………………………
4. Tytuł spektaklu 

………………………………………………………

5. Autor scenariusza

………………………………………………………

6. Reżyseria

………………………………………………………….

7. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. Krótka informacja o zespole 
 ..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………



Karta zgłoszenia udziału w
 Przegląd Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego Wieku -  Artystyczny Wiek

Trzeci - Barcin 2019
(wokalno-muzyczna)

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy
………………………………………………………

2. Telefon kontaktowy
 ………………………………...................................

3. Imię i nazwisko opiekuna 

………………………………………………………
4. Tytuł wykonywanego utworu 

………………………………………………………

5. Wykonawca

………………………………………………………

6. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Krótka informacja o zespole 
 …....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację 

wizerunku na następujących stronach: www.mdkbarcin.com.pl., 

www.mdkbarcin.com.pl/poglos-barcina, www.facebook.com/kulturabarcin/, 

www.tvlbarcin.pl, afiszach, folderach zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE  

L Nr 119, s. 1 w celu udziału w Artystycznym Wieku Trzecim, Przeglądzie Twórczości Artystycznej

UTW organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Barcinie. Zgoda dotyczy przetwarzania 

danych ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku na potrzeby promocji Miejskiego Domu 

Kultury w Barcinie. Dane będą przechowywane w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. 

                                         ………………………………..
( data, podpis )

Administratorem  danych osobowych  przetwarzanych  ww. celach jest  Miejski  Dom

Kultury  w  Barcinie  ul.  Artylerzystów  8,  88-190  Barcin.  tel.  52 353  93  90,  email:

kulturabarcin@o2.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L

Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

-  cofnięcia  zgody  w  każdym  momencie,  jednak  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania  danych  osobowych,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej

cofnięciem; 

- wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193

Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

                                              ………………………………..
( data, podpis)

http://www.tvlbarcin.pl/
http://www.mdkbarcin.com.pl/poglos-barcina
http://www.mdkbarcin.com.pl/

