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XXIII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ
BIŁGORAJ 2018 r.

REGULAMIN
Realizator przedsięwzięcia
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
CELE FESTIWALU
– Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży
– Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką
– Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych
prezentacjach
– Edukacja patriotyczna
CZAS I MIEJSCE FESTIWALU: 8 listopada 2018 r. (czwartek)
Godz. 10:00 Prezentacje festiwalowe Sala widowiskowa Biłgorajskiego Centrum Kultury
WARUNKI UCZESTNICTWA
– W festiwalu uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne oraz chóry
– Kategorie konkursowe:
A – szkoły podstawowe – klasy I–III
B – szkoły podstawowe – klasy IV–VI
C – szkoły podstawowe – klasy VII i VIII i gimnazja – klasy III
D – szkoły ponadgimnazjalne
UWAGA! W zależności od liczby zgłoszeń, kategorie B i C mogą zostać połączone i oceniane
jako jedna kategoria.
– Każdy uczestnik/zespół wykonuje dwa utwory o łącznym czasie trwania do 6 min.
– Zgłoszenia na kartach prosimy przesłać do dnia 19 października 2018 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, 23-400 Biłgoraj
ul. "Wira" Bartoszewskiego 10
tel. 84 686 89 56
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Komisja konkursowa wytypuje laureatów Festiwalu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań dokonanych
podczas Festiwalu
– O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27kwietnia 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 administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
z siedzibą przy ulicy Wira - Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. uczestniczący w konkursie (zarówno autor, jak i nauczyciel/instruktor) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, placówka delegująca lub adres prywatny w przypadku
zgłoszeń indywidualnych i telefon) i wizerunku do celów informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno- edukacyjną Młodzieżowego
Domu Kultury w Biłgoraju, w której biorą udział przez okres ich wykorzystania. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie wymaganych danych uniemożliwi
udział w konkursie.
Zgłoszenie do konkursu/festiwalu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

