
 

REGULAMIN 

SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW 

MIĘDZYZDROJE, 21-23 WRZEŚNIA 2018 r.
 

1. ORGANIZATOR 

Międzynarodowy Dom Kultury  

ul. Bohaterów Warszawy 20 

72-500 Międzyzdroje  

tel./fax 91 32 82 600 

e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com 

www.mdkmiedzyzdroje.com 

www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje 

 

2. CEL SPOTKANIA 

• Spotkanie ma charakter konkursu dla zespołów folklorystycznych, kapel ludowych, 

chórów, solistów, zespołów tanecznych i zespołów śpiewaczych 

• Integracja grup artystycznych seniorów z różnych regionów Polski 

• Utrwalanie i podtrzymywanie polskiej tradycji ludowej, obrzędowej i artystycznej 

• Budowanie więzi w środowisku artystycznym ludzi „Złotego Wieku” 

• Promocja kultury regionalnej 

• Promocja Gminy Międzyzdroje i regionu 

 

3. UCZESTNICTWO W SAS 2018 WG KATEGORII 

• Zespoły folklorystyczne 

• Kapele ludowe 

• Zespoły śpiewacze  

• Chóry 

• Soliści 

• Gawędziarze 

• Zespoły taneczne 

Do udziału w przeglądzie dopuszcza się zespoły, mające w składzie dzieci i młodzież 

kontynuujących tradycje kulturowe, przy czym liczba młodych uczestników nie może 

przekroczyć 50% członków zespołu. 

http://www.mdkmiedzyzdroje.com/
http://www.facebook.com/


4. REPERTUAR 

Do prezentacji zespoły przygotowują 3 utwory, przy czym łączny czas nie może przekraczać 

10 min. 

5. KRYTERIA OCENY 

Jury oceniać będzie: 

• Walory głosowe 
• Interpretacje 
• Muzykalność 
• Dobór repertuaru 
• Ogólny wyraz artystyczny 
• Prezentację wizualną zespołu 
• Elementy kultury regionalnej 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE SAS 2018 

UWAGA 

 Liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż maksymalna liczba uczestników SAS nie może  
przekroczyć 400 osób. 

• Przesłanie pisemnego zgłoszenia udziału w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, wg 

karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

3 września 2018 r. na adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 20  

z dopiskiem SAS 2018 bądź pocztą e-mail na adres: biuro@mdkmiedzyzdroje.com 

• Informacja o zakwalifikowaniu zespołu będzie dostępna od dnia 04.09.2018 r. lub 

pod nr telefonu 91 32 82 600 

• Wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 80,00 zł od osoby w terminie  

od 5.09.2018 r. do 14.09.2018 r. na podstawie otrzymanej faktury pro forma 

• Zgłoszenie wypełnia jednostka delegująca (np. dom kultury, urząd miasta, starostwo 

powiatowe) 

• Płatnikiem faktury pro forma jest instytucja delegująca 

• Faktura pro forma będzie przesłana poczta e-mailową lub faksem 

• Zespoły wpłacające akredytację indywidualnie (jako osoby fizyczne) dokonują wpłat 

na podstawie faktury pro forma lub na konto MDK: 

32 9383 0007 0000 0169 2000 0020 

UWAGA 
Nie wykonanie wpłaty w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału 

w SAS. Organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej po terminie 14 września 2018 r. 
 

 Opłata akredytacyjna obejmuje: udział w imprezach kulturalnych oraz biesiadzie 

 

KOSZTY PRZEJAZDU, POBYTU, UBEZPIECZENIA POKRYWAJĄ  

WE WŁASNYM ZAKRESIE UCZESTNICY SAS 

 

 

mailto:biuro@mdkmiedzyzdroje.com


7. ZAKWATEROWANIE 

• Uczestnicy SAS dokonują indywidualnie rezerwacji noclegów w Ośrodkach 

Wczasowych znajdujących się w załączonej rekomendowanej bazie noclegowej, 

korzystając ze zniżek na hasło: „SAS 2018” 

• Uczestnicy SAS mogą indywidualnie korzystać z bogatej oferty gastronomicznej  

w Międzyzdrojach lub z rekomendowanej oferty w ośrodkach wczasowych 

 

8. NAGRODY 

• Nagrody przyznaje Jury konkursowe przeglądu 

• W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora 

• Ustala się następujące nagrody regulaminowe; 

1. Grand Prix 

2. Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach 

konkursowych 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

• Uczestnicy SAS wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz 

wykorzystanie nagranych materiałów do celów promocyjnych. 

• Zgłoszenia do udziału w SAS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

* ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W NINIEJSZYM 

REGULAMINIE SAS 2018 

 

10. OCHRONA DANYCH 

Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13 ust. 1  

i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: 

RODO) informuje, że: 

Administrator danych osobowych (ADO): 

Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów Warszawy 

20,  posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje 

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com 

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez  danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: 

iod@mdkmiedzyzdroje.com 

mailto:iod@mdkmiedzyzdroje.com
mailto:iod@mdkmiedzyzdroje.com


Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. Realizacja Spotkań Artystycznych Seniorów stanowi działalność 

wskazaną w statucie, a także w ustawie o działalności kulturalnej. 

 

Profilowanie 

Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne  

w Polityce Ochrony Danych Osobowych (która to jest dostępna na stronie internetowej MDK). 

 

Wizerunek  

1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com)., stronie w serwisie 

facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale w serwisie youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA publikowane są fotografie  

i materiały wideo z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest MDK (w tym 

Spotkań Artystycznych Seniorów). 

2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu 

promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych. 

3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku 

zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem 

prawnym. 

4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: 

iod@mdkmiedzyzdroje.com, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach 

facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. 

serwisu społecznościowego. 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Kontakt:       Dyrektor MDK w Międzyzdrojach 

Agnieszka Sowiak       Artur Duszyński 

Specjalista ds. Administracyjnych 

tel. 91 32 82 600 

adres e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com 

mailto:biuro@mdkmiedzyzdroje.com

