Regulamin III Przeglądu Polskiej Piosenki Patriotycznej
I. Organizator
Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego, Programu „Działaj
Lokalnie” PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Tłuszczu.
II. Termin i miejsce
Przegląd odbędzie się w dniu 29 września 2019 o 12.00 w miejscowym kościele i świetlicy wiejskiej w Strachówce.
III. Cele przeglądu:
1. promowanie postaw patriotycznych,
2. uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Roku Obchodów Odzyskania Niepodległości,
3. zapoznanie młodego pokolenia/utrwalenie tekstów i melodii piosenek patriotycznych,
4. zagospodarowanie czasu wolnego we wspólnotowej atmosferze w duchu patriotyzmu,
5. stworzenie przestrzeni, bliskiej miejscu zamieszkania, spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób,
6. zainicjowanie/kontynuowanie działań prowadzących do utrzymywania więzi międzypokoleniowych, sąsiedzkich
7. zapełnianie "białej plamy" kulturalnej gminy na mapie województwa mazowieckiego z racji braku Domu Kultury i utrudnioną
komunikację w dostępie do innych DK w sąsiednich gminach.
8. Rozwijanie aktywności artystycznej mieszkańców Mazowsza, Polski.
9. Zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kultury narodowej.
10. Integracja międzypokoleniowa w duchu patriotycznym.
IV. Kategorie
Przegląd zostanie przeprowadzony w kategoriach:
soliści (dzieci, młodzież, dorośli)
duety (dzieci, młodzież, dorośli)
zespoły (max. 4-5 osób, zespoły KGW, zespoły śpiewacze, rodzinne).
V. Warunki uczestnictwa
Soliści: każdy uczestnik wykonuje jeden lub maksymalnie dwa utwory (czas prezentacji do 5 min, akompaniament własny, podkład na
płycie CD, a capella, lub z towarzyszeniem osoby akompaniującej.
Duety: jeden lub maksymalnie dwa utwory (czas prezentacji do 5 min).
Zespoły: jeden lub maksymalnie dwa utwory (łączny czas prezentacji do 8 min),
akompaniament własny, podkład na płycie CD, a capella, lub z towarzyszeniem osoby akompaniującej.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu i przebiegu przeglądu, zmiana może dotyczyć
występowania tych samych osób w różnych kategoriach (jedna osoba może wystąpić tylko solo, w duecie lub zespole).
Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie oraz możliwość odtworzenia płyt CD. Organizator nie zapewnia
instrumentów muzycznych. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
VI. Kryteria oceny i nagrody
Przegląd nie ma charakteru konkursowego.
Uczestnicy otrzymują okolicznościowe pamiątki.
VII. Zgłoszenia:
W związku z realizacją przeglądu ze środków publicznych uczestnicy dostarczają obowiązkowo wypełnione karty zgłoszeń do dnia 26
sierpnia 2019 w wybrany przez siebie sposób:
- pocztą z podpisem osoby zgłaszającej na adres: ul. Nowa 3/2, 05-282 Strachówka (liczy się data wpływu lub powiadomienie
telefoniczne),
- osobiście do p. Krystyny Ołdak nr tel. 509 688 397
(w dni powszednie w godz. 17.00-20.00),
- skanem z podpisem osoby zgłaszającej na adres poczty elektronicznej: sps.strachowka@gmail.com.
W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń termin naboru zostanie zamknięty w II terminie: do 2 IX 2019 r.
Informacja, o kolejności występów oraz dokładnym harmonogramie wydarzenia, zostanie przekazana na fanpage i blogu
stowarzyszenia do dnia 20 września 2019 r.

Do zgłoszeń prosimy o dołączenie tekstów wykonywanych utworów (będą umieszczone w prezentacji).
VIII. Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 509688397 (K. Ołdak)
(w dni powszednie w godz. 17.00-20.00)
lub sps.strachowka@gmail.com.
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:
że osoby wskazane do kontaktu zobowiązane są dołączyć zgodę na udostępnienie ich danych osobowych do Stowarzyszenia Przyjaciół
Strachówki oraz ich przetwarzania w celu realizacji umowy, w tym na udostępnienie ich innym podmiotom (np. ODL w Tłuszczu,
PAFW) w granicach niezbędnych do realizacji umowy.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoważne z
brakiem możliwości realizacji udziału w wydarzeniu Przegląd Polskiej Piosenki Patriotycznej.
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki, z siedzibą w Strachówce 05-282 przy ul.
Nowej 3/2.
• Podanie danych jest niezbędne w celu wykonywania projektów w ramach pozyskiwania dofinansowania ze na zadania publicznych.
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania.
• Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i zgodnie z treścią RODO.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwych organów, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO.

Wydarzenie objęte
Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Honorowy Patronat objął:
Senator RP prof. Jan Żaryn
Poseł Sejmu RP Piotr Uściński
Wojewoda Mazowiecki
Mazowiecki Kurator Oświaty
Patronat medialny:
Kurier W
Tygodnik Siedlecki
Zycie Powiatu na Mazowszu

