
 REGULAMIN FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

FADIM 2021 W PLENERZE 
 

 

 

 

 

 

 

HONOROWY PATRONAT:  

BURMISTRZ GMINY ALWERNIA - BEATA NADZIEJA-SZPILA  

 
ORGANIZATOR:  

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni  (SOK)  
 

CELE FESTIWALU  

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego w gminie Alwernia 

- wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 

- aktywizacja środowisk twórczych  

- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży  

- rozwój wrażliwości twórczych i uzdolnień dzieci i młodzieży  

- rozwój zainteresowań teatralnych, muzycznych, tanecznych wśród dzieci i młodzieży 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Festiwal jest przeglądem pracy zespołów artystycznych, dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, 

muzycznych, a także indywidualnych młodych talentów z terenu gminy Alwernia. Dopuszcza się 

uczestnictwo więcej niż jednej grupy z tej samej placówki (szkoły, przedszkola, świetlice itp.). Grupa, 

zespół może liczyć maksymalnie 12 osób.  

Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci z przedszkoli w wieku od 4 lat, dzieci i młodzież szkolna  

w wieku od 7-19 lat z gminy Alwernia. Osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią  

(z wyłączeniem akompaniatorów) nie mogą być członkami grup dziecięcych i młodzieżowych 

prezentujących się na scenie. W przypadku gotowych podkładów muzycznych, można używać 

wyłącznie wersji instrumentalnych utworów (nie dotyczy kategorii I - Przedszkola).  Dopuszczone  

są podkłady muzyczne z chórkami.  

 

KATEGORIE WIEKOWE:  

 

I    -  Przedszkola od 4 lat    

II   -  Uczniowie szkół podstawowych klas I-III 

III  -  Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

IV    -  Uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII  

V  -  Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

W przypadku grup, w skład których wchodzą dzieci i młodzież w różnym wieku, za odpowiadającą 

regulaminowi kategorię wiekową przyjmuje się wiek większości uczestników. Ostateczna decyzja  

o kategorii wiekowej należy do Jury Festiwalu. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.  

 

PRZEBIEG FESTIWALU  

Uczestnicy prezentują wybraną formę artystyczną: 

Forma taneczna to np.  taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy, balet, inscenizacja taneczna itp. 

Forma muzyczna to np. soliści, duety wokalne, soliści i duety instrumentalne, zespoły wokalne, 

instrumentalne, instrumentalno-wokalne itp.  



Prezentacja grupy tanecznej nie powinna przekroczyć 15 minut, uczestnika indywidualnego, zespołu 

wokalnego i instrumentalnego oraz duetu dowolnej formy artystycznej - 8 minut.  Podkłady muzyczne 

dla występów wokalnych, form tanecznych powinny być przygotowane na nośnikach pendrive  

(w formacie mp3 lub wave, pliki nazwane imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworu). 

Dopuszczalny jest również akompaniament na żywo.  

 

Zgłoszenia grup i uczestników indywidualnych dokonuje się na karcie zgłoszenia wg załączonego 

wzoru. Karty należy przesłać mailem na adres konkursy@sokalwernia.home.pl lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, Rynek 3. Przesłanie karty 

zgłoszenia  jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Festiwalu. Karta zgłoszenia stanowi 

integralną część regulaminu. Razem z kartą zgłoszenia należy obowiązkowo dostarczyć zgodę na 

uczestnictwo w Festiwalu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 18 roku 

życia) lub zgodę uczestnika pełnoletniego, w terminie do dnia 16 czerwca 2021r. do godziny 15:00.  

W przypadku wysłania zgłoszenia mailem, oryginał karty zgłoszeniowej należy dostarczyć do SOK  

do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 15:00. 

 

TERMINARZ FESTIWALU  

Festiwal odbędzie się w dniach między 22-24 czerwca 2021r. w plenerze na Rynku w Alwerni. 

Dokładny termin będzie uzależniony od warunków pogodowych i zostanie podany dwa dni przed 

Festiwalem.   

Wybrani przez Jury i Organizatora Laureaci Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży FADIM 

2021 wystąpią podczas POWITANIA WAKACJI  w dniu 4  lipca 2021r. na Rynku w Alwerni. 

 

MIEJSCE FESTIWALU – Rynek w Alwerni – estrada w plenerze.   

 

OCENA UCZESTNIKÓW 

Oceny uczestników dokona Jury powołane przez organizatora.  

O sposobie podziału nagród decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

NAGRODY  

Wszyscy uczestnicy indywidualni oraz grupy i zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa  

w Festiwalu.  

Laureatom  zostaną wręczone  nagrody rzeczowe. Dopuszcza się również możliwość przyznania 

Wyróżnień grupowych i indywidualnych.  Nagrody będą wręczone podczas  POWITANIA WAKACJI.  

 

USTALENIA KOŃCOWE  

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE FESTIWALU 

ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE GRUP, ZESPOŁÓW, UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 
 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury  

w Alwerni (tel. 12 283 19 87).   

 

 

 

 

 

            aktualności na  www.sok.alwernia.pl  
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                                    FESTIWAL  ARTYSTYCZNY  DZIECI I MŁODZIEŻY  FADIM 
                                  2021 W PLENERZE 

 

 
 

 
 

 
Karta Zgłoszenia  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

lub nazwa grupy, zespołu 

 

Kogo reprezentuje – jeśli zgłasza 

przedszkole, szkoła, świetlica, 

stowarzyszenie itp.  

 

Kategoria formy artystycznej 

(muzyczna lub taneczna) 

 

Kategoria wiekowa  

Zgłaszany utwór (tytuł utworu  

oraz autorzy słów i muzyki) 

 

Ilość osób występujących  

Czas trwania  

Wymagania techniczne 

(nagłośnienie mikrofony,  

przerwa techniczna, inne) 

 

Opiekunowie grup, zespołów, 

solistów z danej placówki 

odpowiedzialni za całą grupę  

(nr telefonu e-mail) 

 

Uwagi   

 

 

Podpis osoby zgłaszającej …...................….................................................................. 



 
 
 
 
 

WYRAŻENIE ZGODY dla uczestnika do 18 roku życia 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………...…….  

w  FESTIWALU ARTYSTYCZNYM DZIECI i MŁODZIEŻY FADiM organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni.  
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie  i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją festiwalu oraz działalnością 

Samorządowego Ośrodka Kultury  w Alwerni (SOK) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów  

na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji  

i udziału w festiwalu, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową,  

a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z udziałem mojego dziecka,  

a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem 

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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia  

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) przez upoważnionych pracowników i osoby  

z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.  

13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Samorządowy Ośrodek Kultury. 

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Beaty 

Kucharczyk  – adres kontaktowy e-mail: iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust.1 lit a RODO w celu realizacji zadań związanych  

z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie 

Ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności.  

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w festiwalu oraz promocji 

działalności SOK 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z festiwalem oraz promocją ruchu artystycznego  

w gminie Alwernia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji   

                międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

11.  Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć, filmów opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia, 

filmy  pozostają niezbywalną własnością umieszczających.  

12.          Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć, filmów  

i materiałów fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas udziału w konkursie poprzez: zwielokrotnienie, 

utrwalanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, 

wykorzystanie na stronie www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży FADiM organizowanego  

przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść. 

        

 

     
……….…………………………… 

                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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WYRAŻENIE ZGODY dla uczestnika pełnoletniego 

 

 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………...……………………………. 

wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją w  FESTIWALU 

ARTYSTYCZNYM DZIECI i MŁODZIEŻY FADiM organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni.   oraz 

działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni (SOK) moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie 

internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji  

i udziału w festiwalu, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD i innych nośnikach, ich publikację 

prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z moim udziałem, a także 

w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia  

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) przez upoważnionych pracowników i osoby  

z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.  

13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury. 

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Beaty 

Kucharczyk  – adres kontaktowy e-mail: iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust.1 lit a RODO w celu realizacji zadań związanych  

z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie 

Ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności.  

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w festiwalu oraz promocji 

działalności SOK 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z festiwalem oraz promocją ruchu artystycznego  

w gminie Alwernia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

11.  Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć, filmów opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia, 

filmy pozostają niezbywalną własnością umieszczających.  

12.          Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku dot. umieszczania zdjęć, filmów  

i materiałów fotograficznych zawierających mój wizerunek podczas udziału w konkursie poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, 

kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, 

wykorzystanie na stronie www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży FADiM organizowanego  

przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść. 

        

 

     
                           ……………..……………………… 
                                                                            Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 
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