
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W VII ŚWIĘTOKRZYSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ

54. Dymarki Świętokrzyskie – Nowa Słupia

8-9 sierpnia 2020 roku

1. Cel imprezy

Wspieranie oraz rozwój kultury regionalnej i ludowej, pieśni, tańców i strojów. Świętokrzyski
Festiwal Kultury Ludowej w celu dotarcia do dużej liczby odbiorców odbędzie się podczas
54. Dymarek Świętokrzyskich – Nowa Słupia. Jego zadaniem jest inspirowanie do twórczości
i wspieranie rozwoju kultury regionalnej i ludowej. Mieszkańcy tworzą ją w oparciu o własne
tradycje, dawne i rodzące się współcześnie, dotyczy to szczególnie muzyki instrumentalnej,
pieśni,  tańców  oraz  strojów  do  prezentacji  tej  kultury.  Festiwal  stwarza  większe  szanse
promocji  ludowej  twórczości,  jej  autorów  oraz  wykonawców.  Festiwalowe  spotkania
ludowych artystów to także możliwość  wymiany doświadczeń,  wzbogacenia i  poszerzenia
własnego repertuaru, zawieraniu przyjaźni i ogólnej integracji artystycznego ruchu ludowego.
Dla  badaczy twórczości  artystycznej  mieszkańców wsi  i  małych miasteczek,  festiwal  jest
cennym polem obserwacji, w którym jak w soczewce skupiona jest owa twórczość.

2. Organizator

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Miasto i Gmina Nowa Słupia

3. Zasady uczestnictwa

Na podstawie KART UCZESTNICTWA przesłanych na adres Domu Kultury w Rudkach
do dnia 30 CZERWCA 2020 roku – ilość miejsc ograniczona.

4. Kategorie festiwalowe:

- zespoły śpiewacze
- zespoły pieśni i tańca
- kapele
- soliści - mogą być członkami zespołu (zarówno dorośli jak i dzieci)
- zespoły dziecięce

5. Repertuar  festiwalowy  –  MUSI  BYĆ  UTRZYMANY  W  KONWENCJI
LUDOWEJ!

Konwencja  ludowa rozumiana  jako  zachowanie  w  tekstach  tematów  i  motywów
charakterystycznych dla pieśni ludowej (przyroda, praca, rozrywki, obyczaje, życie codzienne
i  świętowanie  na  wsi),  prosty  język  z  elementami  dawnej  lub  współczesnej  gwary
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ludowej/środowiskowej.  W  muzyce  nawiązywanie  do  melodii  ludowych,  ich  motywów,
metrum.

Zespoły śpiewacze wykonają – 3-4 utwory. Czas prezentacji do 15 minut.

Zespoły taneczne i dziecięce – blok ludowy. Czas prezentacji do 20 minut.

Soliści – 2 utwory. Czas prezentacji do 10 minut.

Kapele – 3-4 utwory. Czas prezentacji do 15 minut.

6. Za udział każdy zespół, kapela i solista otrzyma statuetkę. 

Prosimy  zespoły  festiwalowe  o  tworzenie  atmosfery  poprzez  noszenie  stroju  ludowego,
spontaniczny  śpiew,  muzykowanie  i  taniec,  także  w  innych  miejscach  poza  estradą
konkursową.

7. W dniu  festiwalu  do  godziny  10.00  Kierownicy  zespołów zobowiązani  są  zgłosić
przybycie w Biurze Organizatora – „Dom Opata” ul. Świętokrzyska 53. W dzień  imprezy
kontakt telefoniczny pod nr 605 949 793. 

8. Organizator zapewnia:

- jednodniowe identyfikatory do wejścia na teren Dymarek Świętokrzyskich

- poczęstunek dla wszystkich uczestników

Organizator nie zapewnia: 

- pokrycia kosztów za transport

- miejsca parkingowego

9. Kontakt – sekretariat Domu Kultury w Rudkach, tel. (41) 31 77 604 lub 605 949 793
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie (pismo drukowane) kart uczestnictwa!

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

2www.dymarki.pl



KARTA UCZESTNICTWA
w

VII Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej
54. Dymarki Świętokrzyskie – Nowa Słupia

 8-9.08.2020 roku 
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ 
DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

1. Nazwa zespołu: ………………………………………….….….…………….

Adres (gmina, powiat):……………………………………………………….….

…………………………………………………………….……………………. 

2. Kategoria zespołu: □ śpiewaczy □ pieśni i tańca  □ solista 

□ kapela   □ zespół dziecięcy      □ inne (jakie?) ……………..…………

3. Imię  i  nazwisko  instruktora  lub  kierownika  zespołu,  tel.  kontaktowy

lub  e-mail:  ………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………….………………………

4. Krótka informacja o zespole: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

5. Repertuar (tytuł i czas trwania utworu): 

- …………………………………………………….……….…… czas …………

- …………………………………………………….……….…… czas …………

- …………………………………………………….……….…… czas …………

6.  Ilość osób w zespole …………………………………………………………..

7. Data występu: ☐ 8 sierpnia (sobota)    ☐ 9 sierpnia (niedziela)
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Obowiązek informacyjny dla Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej
54. Dymarek Świętokrzyskich - Nowa Słupia

Szanowni  Państwo,  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 (dalej: „RODO”) informujemy:

1.Administrator danych osobowych
Administratorem  przekazanych  przez  Państwa  danych  osobowych  jest:  Gminny

Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach  ul.  Staszica  8;  26-006  Nowa  Słupia,
NIP  657-240-73-49;  REGON  290016631  Wpisanego  do  Gminnego  Rejestru  Instytucji
Kultury po pozycją 1/2001

2.Inspektor ochrony danych 
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: gok@dymarki.pl
3.Cele i podstawy przetwarzania

  W  celu  organizacji,  przeprowadzenia  wydarzenia,  jego  promocji,  wzięcia  udziału  w
Festiwalu Kultury Ludowej oraz kontaktu ze zgłoszonymi zespołami niezbędne będą dane:
imię,  nazwisko,  telefon  kontaktowy,  adres  e-mail  kierownika  lub  opiekuna  grupy.
 W celach upowszechniania kultury, działań marketingowych i archiwizacyjnych będziemy
dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np.
foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w w/w dokumentacji. Może być
on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w
globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
Z  ograniczeniami  wskazanymi  w  RODO,  każdemu  przysługuje  prawo  do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą  z wyrażonych zgód można wycofać  w każdym czasie, bez wpływu na zgodność  z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania

nie będzie możliwy udział  w 54. Dymarkach Świętokrzyskich – Nowa Słupia.
 
OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią  REGULAMIN UCZESTNICTWA
VII  ŚWIĘTOKRZYSKI  FESTIWAL  KULTURY  LUDOWEJ,  54. DYMARKI
ŚWIĘTOKRZYSKIE - NOWA SŁUPIA oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
RODO  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

…………………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (czytelny podpis)
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