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XXI  PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SENIORÓW
„Tak żyć, by coś zostało z tych dni...”

ORGANIZATOR Sieradzkie Centrum Kultury

  23 maja 2020 r.  -  FINAŁ TERMIN

 Sieradzkie Centrum Kultury - Teatr Miejski, ul. Dominikańska 19MIEJSCE

REGULAMIN

1. PRZEGLĄD PRZEZNACZONY jest dla   SENIORÓW.
2. Impreza ma na celu:
 - prezentacje wartościowych i różnorodnych form artystycznych,
 - inspirację twórców do poszukiwań artystycznych,
 - wyszukiwanie  talentów twórczych.
3. PRZEGLĄD odbywać się będzie w ośmiu kategoriach:
 · zespoły (kapele, zespoły wokalno-instrumentalne),
 · ludowe zespoły śpiewacze (repertuar w oparciu o tradycję ludową)
 · duety
 · soliści
 · gawędziarze 
 · kabarety
 · teatry, teatry obrzędowe 
4. REPERTUAR:
czas trwania występu nie może przekroczyć w przypadku:
 a) teatrów, kabaretów  -  20 min.
 b) zespołów,  duetów, solistów, gawędziarzy -  10 min.

ZASADY UDZIAŁU

1. Zgłaszający się zobowiązani są do nadesłania na adres  BIURA ORGANIZACYJNEGO (pocztą, e-
mailem) wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA  do dnia  24 kwietnia 2020 r. 
Ilość uczestników ograniczona – decyduje data przyjęcia karty zgłoszenia.
2.Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć prawa do nieodpłatnego wykorzystania 
transmisji i rejestracji ich występu organizatorom.
3.Program oceniany będzie przez JURY powołane przez organizatora.
JURY  oceniać  będzie:
 - dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
 - kulturę słowa,
 - kulturę sceniczną i reżyserię,
 - ogólny wyraz artystyczny.
UWAGA - Za przekroczenie czasu przeznaczonego na prezentację jury obniżać będzie ocenę 
wykonania.

Najlepszym wykonawcom  JURY  przyzna nagrody.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Koszty związane z udziałem w PRZEGLĄDZIE  uczestnicy pokrywają  we własnym zakresie.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, przez osoby biorące w nim udział, na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby przeglądu oraz w celach 
marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 
poz. 833 z późn. zm.)

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie 
internetowej  www.scksieradz.pl  wizerunku.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sieradzkie Centrum Kultury (SCK) z siedzibą 
w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19, 98-200 Sieradz. 
2. W SCK wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: inspektorod@scksieradz.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1
3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych 

1z Przeglądem na podstawie zgody Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO )
4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 
podstawie przepisów prawa. 
5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku 
zakończenia bieżącej edycji Przeglądu.
7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw 
do tego, abyśmy przetwarzali jego dane.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli Uczestnik uważa, że 
przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału 
w Przeglądzie.
¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

BIURO  ORGANIZACYJNE
Sieradzkie Centrum Kultury 
ul. Dominikańska 19
98-200  SIERADZ

tel./fax   43 677-72-16
koordynator imprezy – Małgorzata Jurkowska
www.scksieradz.pl      e-mail:info@scksieradz.pl
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