Regulamin
XVII Pomorskiego Festiwalu
Piosenki Kaszubskiej

„Kaszëbsczé Spiéwë”
LUZINO 2019
Organizatorzy:
· WÓJT I RADA GMINY LUZINO
· SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE
· GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUZINIE
· ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W LUZINIE
Patronat honorowy:
· SENATOR KAZIMIERZ KLEINA
· KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, ul. Szkolna 13.
Termin:
15.03.2019 r.
Cele festiwalu:
Popularyzacja piosenek kaszubskich wśród dzieci i młodzieży. Promowanie talentów oraz motywowanie do ich
rozwijania. Wymiana doświadczeń artystycznych, integracja środowiska kaszubskiego.
Kategorie:
Uczestnicy są podzieleni na następujące grupy wiekowe:
I - przedszkolaki (1 utwór),
II - uczniowie klas I - III,
III - uczniowie klas IV - VI,
IV - uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie kl. III gimnazjum,
V - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
VI - „otwarta” - dla chętnych niezrzeszonych.
Każda grupa wiekowa jest podzielona na dwie kategorie: solista, zespół.
Eliminacje:
1. W Festiwalu może wziąć udział każdy chętny, bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Uczestnicy Festiwalu są wyłaniani drogą eliminacji.
3. Pierwszy etap - eliminacje szkolne odbywają się w szkołach uczestników i powinien zostać przeprowadzony
do dnia 22.02.2019 r.
4. Drugi etap - wyłonienie spośród zwycięzców eliminacji szkolnych uczestników finału odbywa się w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
5. Zwycięzców eliminacji szkolnych należy zgłosić do organizatora do dnia 01.03.2019 r. na załączonej karcie
zgłoszenia (załącznik nr 1).
6. Zgłoszenia osób z kategorii VI – niezrzeszonych, dokonuje się poprzez przesłanie do organizatora karty zgłoszenia
(załącznik nr 2) podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestników*. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa dnia 01.03.2019 r
7. Karta zgłoszenia powinna być wypełniona drukowanymi literami.
Zwracamy się z prośbą o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich rubryk karty zgłoszenia!
8. Do karty zgłoszenia należy dołączyć nagranie utworów finalistów etapu szkolnego zapisane na płycie CD lub DVD
w formie MP3. Dysk powinien być opisany pismem drukowanym. Opis powinien zawierać:
- imię i nazwisko wykonawcy / zespołu,
- nazwę szkoły (jeśli dotyczy),
- grupę wiekową,
- kategorię.
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Pliki mogą być również przesłane drogą elektroniczną, wówczas w/w informacje powinny być zawarte w nazwie pliku.
9. Nadesłane utwory ocenia jury powołane przez organizatora.
10. Przy ocenie nadesłanych utworów jury nie będzie brało pod uwagę jakości technicznej zapisu nagrania.
11. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze uczestników finału. Lista finalistów, harmonogram finału
i dodatkowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp.luzino.pl. Do dnia
06.03.2019 r. Ponadto, o zakwalifikowaniu finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.
12. Trzeci etap - Finał XVI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” oraz wyłonienie
zwycięzców w poszczególnych kategoriach, przyznanie wyróżnień odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie, w dniu 15.03.2019 r.
Pozostałe ustalenia:
1. W festiwalu uczestniczyć mogą soliści i zespoły wokalno-instrumentalne. Uczestnik biorący udział w festiwalu
może wystąpić tylko jeden raz (jako solista lub w zespole).
2. Każda szkoła/placówka może zgłosić po jednym uczestniku / zespole w każdej kategorii.
3. Każdy uczestnik powinien przygotować dwie piosenki (z wyjątkiem kategorii I, w której uczestnicy przygotowują
jeden utwór) wyłącznie w języku kaszubskim. Dodatkowo można przygotować własny akompaniament, który
może być wykonany przez osobę nie biorącą udziału w festiwalu np. instruktora zespołu. Wykluczony śpiew
z playbacku. Akompaniator nie jest nagradzany.
4. Zespoły nie powinny liczyć więcej niż 7 osób.
5. Członkowie zespołów mogą być z różnych kategorii wiekowych, z tym, że wiek najstarszego członka zespołu
decyduje o tym w jakiej kategorii zespół może wystąpić, a tym samym według jakich kryteriów będzie oceniany.
6. Nie można jednocześnie występować w kategorii VI i jednej z pozostałych.
7. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
8. W ramach prezentacji nie dopuszcza się wykonywania Hymnu Kaszubskiego, utworów rubasznych i biesiadnych
oraz o charakterze religijno-kościelnym.
9. Czas wykonania dwóch utworów nie może przekraczać 10 minut.
10. Uczestnicy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora.
11. Nieobecność uczestnika w wyznaczonym harmonogramem czasie jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla uczestników i opiekunów.
13. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody i dyplomy.
14. Informacje dotyczące danych osobowych
a) Uczestnik Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” przekazując organizatorom,
kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację
jego danych osobowych;
b) Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej
organizacji Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”;
c) Dane osobowe uczestników oraz ich wizerunek mogą zostać publikowane na stronie internetowej organizatora,
tablicach ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych
dotyczących Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë;
d) Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zlecenie jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie, ul. Szkolna 13;
e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”;
f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz
Administratora Danych Osobowych lub z nim współpracującym w zakresie organizacji Pomorskiego Festiwalu
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”, tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych danych
będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji konkursu;
g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia;
h) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji
o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej,
ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych;
i) Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo w każdym momencie
cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz
usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”;
j) Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację jest dobrowolne, jednak ze względu
na charakter i formę organizacji konkursu jest ono niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu;
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k) Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji Pomorskiego Festiwalu
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. Po tym czasie dane modą być przetwarzane jedynie do celów
archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości;
l) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych
osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, lub bezpośrednio na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa;
m) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych
osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com
15. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmują organizatorzy.
16. Karty zgłoszenia i regulamin XVII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”
dostępne są na stronach internetowych www.sp.luzino.pl
Organizatorzy
Adres organizatora
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
ul. Szkolna 13
84 – 242 Luzino
„Kaszëbsczé Spiéwë”
tel./fax 058 678 20 14
Telefon kontaktowy:
Dariusz Rompca
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
tel. 58 678 20 14
Barbara Pobłocka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
tel. 58 678 20 14
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