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Błażowa, 5 czerwca 2022 r. 
 



Regulamin  

„XXVI Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” 

 Błażowa 2022 

 
 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

 

Termin i miejsce: 

5 czerwca 2022 r. godz. 1400, stadion sportowy w Błażowej 

 

Cele konkursu: 

1. Ochrona i popularyzacja muzyki ludowej w społeczeństwie 

2. Utrzymywanie współczesnej kultury i tradycji muzycznej regionu w 

stanie aktywności  

3. Odkrywanie i promowanie młodych muzyków, kontynuatorów ludowych 

tradycji muzycznych. 

 

Warunki udziału: 

 

1. W przeglądzie mogą brać udział kapele ludowe bez solistów  

i z solistami.  

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

• Kapela ludowa 

• Dziecięca/młodzieżowa Kapela Ludowa – przedział wiekowy do 19 

roku życia włącznie  

3. O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje wiek większości 

członków zespołu (ok. 60%). 

4. W ramach występów konkursowych uczestnicy prezentują do 4 utworów,       

tak dobranych, aby łączny czas prezentacji nie przekroczył 15 minut. 

5. Organizatorzy przewidują ponadto możliwość występu poza konkursem, 

w czasie obrad jury. 

6. Zgłoszenia do udziału w konkursie na załączonej karcie zgłoszenia należy 

przesłać na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

 ul. Armii Krajowej 17A  

36-030 Błażowa   

lub przesłać na e-mail: blazowa.gok@wp.pl 

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem  6 maja 2022 r. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
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Kryteria oceny: 

 

1. Występujące zespoły oceni komisja artystyczna, powołana  

przez organizatora, w skład której wejdą specjaliści z dziedziny folkloru 

muzycznego. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę: 

- dobór i autentyczność repertuaru 

- technikę gry na instrumencie ludowym,  

- brzmienie i poziom wykonania 

- zgodny z tradycją skład kapel  

- ogólny wyraz artystyczny. 

3. Decyzja komisji  jest ostateczna i niepodważalna. 

 

Nagrody konkursowe: 

 

 Nagrody i wyróżnienia finansowe zostaną przyznane w kategoriach:  

 

➢ Kapela Ludowa 

 

➢ Dziecięca/młodzieżowa Kapela Ludowa 

 

➢ Wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu  

 

Ponadto wszystkie kapele otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

Uwagi końcowe: 

 

Kapele przyjeżdżają i ubezpieczają się od NW na koszt własny lub instytucji 

delegującej.  

 

Informacje organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej,  

tel.17 2297 044, email: blazowa.gok@wp.pl 
 

file:///E:/REGULAMIN%20+%20KARTY%20STARE%20POTRAWY%20i%20KONKURS%20KAPEL%202022/blazowa.gok@wp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17, 36-030 
Błażowa (dalej: Ośrodek) w imieniu którego obowiązki Administratora wypełnia Dyrektor Ośrodka. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 
pomocą adresu daneosobowe@blazowa.com.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku;  

2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka; 
3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Ośrodek. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:   

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, 

2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia 
sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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