
REGULAMIN PRZEGLĄDU AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2018/2019
 o PUCHAR PREZESA  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie

Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2018/2019 jest szansą do prezentacji własnych
umiejętności, a także okazją do spotkania z profesjonalnym jury. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież
 i  dorosłych  zapraszamy do brania udziału w konkursach podzielonych na kilka kategorii.  A są one następujące:
muzyczna, plastyczna, recytatorska, literacka i teatralna. 

§ 1
Postępowanie ogólne

Cele:

1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i dorosłych.
2. Wzmocnienie potencjału, pobudzenie inwencji twórczej oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
3. Wzrost aktywności kulturalnej i społecznej. 
4. Wzrost integracji między i wewnątrzpokoleniowej.

Organizatorem Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2018/2019 jest  Dzielnicowy Dom Kultury
Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czechów”  w  Lublinie  oraz  Stowarzyszenie  Wspierania  Kultury  Dzielnicy  „Czechów”  –
„Rondo”
 
Prezentacje odbędą się w głównej siedzibie Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” przy ul. Kiepury 5a, 20-838 
Lublin.
Informacje dotyczące Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2018/2019 znajdują się na stronie 
internetowej Organizatora: www.ddksmczechow.pl

§ 2
Założenia Konkursu

Przegląd odbywa się w następujących kategoriach:

1. Kategoria muzyczna / dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/

a. Do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły i chóry. 
b. Uczestnicy prezentują tylko 2 zróżnicowane utwory.
c. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut.
d. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. 
e. Prezentacje odbędą się 16 maja 2019 r.
f. Należy podać repertuar, czas trwania prezentacji i potrzeby techniczne.
g. Podkłady muzyczne odtwarzane będą z nośników CD oraz pendrive'ów.
h. Osoba do kontaktu: Maciej Wójtowicz, tel. 81 741 99 11, m.wojtowicz@ddksmczechow.pl

2. Kategoria teatralna /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Do prezentacji należy zgłaszać program zrealizowany w sezonie 2018/2019 przez teatry lalkowe oraz żywego planu.
b. Należy podać repertuar, czas trwania spektaklu oraz warunki montażu scenografii.
c. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 r.
d. Prezentacje odbędą się 29-30 maja 2019 r. (29.05 – dzień dziecięcy, 30.05. – dzień młodzieżowy i dorośli)
e. Całkowity czas prezentacji teatralnej to w kategorii dziecięcej 20 minut, kategorii młodzieżowej 30 minut, dorośli 40
minut.
f. W przypadku małej ilości zgłoszeń konkurs odbędzie się tylko 29 maja 2019 r.
g. Osoba do kontaktu: Grażyna Przysucha, tel. 81 741 99 11, jankie1@wp.pl

3. Kategoria przedszkolna
Do konkursu można zgłaszać:
a. Prezentacje muzyczne – występ solisty lub grupy nie może przekroczyć 10 minut 
i może obejmować maksymalnie dwa utwory. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2019 r.
b. Przedstawienia teatralne - czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut. Zgłoszenia przyjmowane są do 17
kwietnia 2019 r.
c. Prezentacja odbędzie się 10 maja 2019 r.
d. Zgłoszenia do konkursu plastycznego odbywają się według regulaminu zamieszczonego poniżej. 
e. Osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, tel. 81 741 99 11, jankie1@wp.pl 



4. Kategoria plastyczna /dzieci, młodzież, dorośli/
a. Tematem prac jest „Morze kwiatów”.
b. Format prac: A3, technika dowolna.
c. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.
d. Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa 
placówki) – niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko 
opiekuna.
e. Klauzula RODO winna być przypięta z tyłu pracy.
f.  Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019r. 
g. Finał odbędzie się 7 czerwca 2019 r.
h. Osoba do kontaktu: Monika Matysiak, tel 81 741 99 11, ddksmczechow@gmail.com

5. Kategoria literacka  /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Uczestnicy biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce 
dowolnej.
b. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy.
c. Uczniowie podają dodatkowo numer szkoły, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego. Organizatorzy nie 
zwracają nadesłanych prac.
d. Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Przypominamy, 
że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
e. Termin nadsyłania prac upływa dn. 24 maja 2019 r. 
f.  Wiersze zostaną wydane w formie tomiku,  zaś nagrodzone i  wyróżnione będą prezentowane przez autorów na
uroczystym koncercie laureatów w dniu 7 czerwca 2019 r.
g. Osoba do kontaktu: Barbara Kotowska, tel 81 741 99 11, jankie1@wp.pl

6. Kategoria multimedialna  /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Tematem prezentacji są: „MORZE KWIATÓW” LUB „OD UNII LUBELSKIEJ DO EUROPEJSKIEJ”
b. Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub innym na zasadzie "minimum tekstu, maksimum 
obrazu" z muzyką w tle.
c. W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne, zdjęcia na wolnej 
licencji).
d. Czas trwania: do 10 minut (minimum 20 slajdów, w przypadku prezentacji z małą ilością tekstu do 30 slajdów).
e. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019r.
f. Prace zostaną zaprezentowane na uroczystym koncercie laureatów w dniu 7 czerwca 2019 r.
g. Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruszyńska, tel 81 741 99 11, m.kruszynska@ddksmczechow.pl

7. Kategoria fotograficzna /dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli/
a. Tematem prac jest „MORZE KWIATÓW”
b. Uczestnicy przysyłają zdjęcia w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli  lub w formie papierowej 
15x21 cm (do 3 prac jednego autora).
c. W treści listu lub maila prosimy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, tel. kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz
nazwę fotografowanego obiektu.
d. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
e. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2019r.
f. Prace zostaną zaprezentowane na uroczystym koncercie laureatów w dniu 7 czerwca 2019 r.
g. Osoby do kontaktu: Adrianna Tomaczak/ Michał Czarnecki, tel 81 741 99 11, ddksmczechow@gmail.com

§ 3
Organizacja Przeglądu

1. Wręczenie pucharów i nagród odbędzie się 7 czerwca 2019 r.
2. W zgłoszeniach prosimy o przesłanie adresów e-mailowych, tą drogą będziemy Państwu przesyłać informacje o 
organizowanych przez nas konkursach. 
3. Zgłoszenia muszą być podpisane i zeskanowane. Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane.
4. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za 
poszczególne konkursy przeglądu. 
5. Podkłady muzyczne odtwarzamy z płyt CD, pendrive’a.
6. W trakcie Przeglądu zostanie wykonana fotorelacja, która zostanie zamieszczona na stronie 
www.ddksmczechow.pl

Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniem się z klauzulą 
informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie Organizatora. 



Klauzula informacyjna Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów” oraz  Stowarzyszenia Wspierania Kultury
Dzielnicy „Czechów” – „Rondo”

1. Dane osobowe uczestników przeglądu oraz opiekunów dzieci i grup są wykorzystywane na podstawie przepi-
sów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych 
Pani/Pana dziecka:

a) współadministrator 1: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów”, 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 w tym 
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” 20-838 Lublin, ul. Kiepury 5A,

b) współadministrator 2: Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” – „Rondo” 20-838 Lu-
blin, ul. Kiepury 5A.

4. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami został uzgodniony za-
kres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności ustalo-
no, że współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, a współadministra-
tor 1 jest odpowiedzialny jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu skorzystania                   z przysługu-
jących praw. 

5. Ustalony został wspólny punkt kontaktowy: we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisemnie na adres sie-
dziby współadministratora 1 – tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 lub tele-
foniczne – nr telefonu 81 742 01 38.

6. Dane osobowe są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane                      
w celu przeprowadzenia Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” 2018/2019.                 
i wszystkich czynności z tym związanych, w tym: przyznania nagród i wręczenia dyplomów. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane poza Euro-
pejski Obszar Gospodarczy. 

8. W przypadku naruszenia Regulaminu Przeglądu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy 
prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych. 

9. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. Ponadto przysłu-
guje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunięcia ich z naszej 
bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochro-
nie danych osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia prezentacji formy.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Przeglądzie. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Przeglądzie.
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