
1. Celem I Konkursu Muzyk „Stefaniakowe nuty” jest propagowanie tradycyjnej
muzyki góralskiej oraz upamiętnienie prymisty Władysława Stefaniaka z Leśnicy
wyróżniającego się oryginalnym stylem wykonawczym charakterystycznym dla
Leśnicy-Gronia.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
- tradycyjnych muzyk góralskich w trzyosobowych składach (skrzypce-prym,
skrzypce-sekund, basy podhalańskie)
- solistów instrumentalistów (na skrzypcach)
- solistów śpiewaków.
3. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: I – dzieci do 14 lat, II - młodzież od 14-18
lat, III - dorośli powyżej 18 lat. Organizator nie przewiduje mieszanych składów
muzyki w różnych kategoriach wiekowych.
4. Uczestników Konkursu we wszystkich kategoriach oceniać będzie Komisja
Artystyczna powołana przez organizatorów, która przyzna wyróżnienia (nagrody
rzeczowe). Komisja oceni wykonawców biorąc pod uwagę: dobór repertuaru,
wykonanie muzyczne charakterystyczne dla regionu Podhala, ogólny wyraz
artystyczny.
5. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Soliści śpiewacy powinni
wykonać minimum 3 nuty w kategorii I i minimum 5 nut w kategorii II i III.
6. Podczas prezentacji muzyki w roli prymisty może wystąpić tylko jedna osoba.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie w 2 kategoriach
występujący jako:
- solista grający na skrzypcach i w składzie muzyki
- solista śpiewak i w składzie muzyki.
8. Muzycy oraz soliści występują w tradycyjnych ubiorach podhalańskich.
9. O kolejności występu decydują organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami
konkursu.
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych stosownie do art. 13 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 takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1 oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000), 

REGULAMIN
 

I Konkurs Muzyk „Stefaniakowe nuty” dla tradycyjnych muzyk w
trzyosobowych składach, solistów instrumentalistów i solistów śpiewaków

 
16 października 2022, Dom Kultury „Walusiówka”, ul. Wspólna 7a, Leśnica



do celów określonych w niniejszym regulaminie, w tym: przyjęcia zgłoszenia do
udziału w konkursie, organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prezentacji,
sporządzenia protokołu, a także do celów statutowych, promocyjnych i
archiwalnych według załączonego wzoru. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych uczestnika konkursu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w
konkursie. W związku z tym:
a) w przypadku zespołów, grup działających w ramach instytucji, czy organizacji
posiadających osobowość prawną karta zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych, o której mowa w niniejszym regulaminie powinna być
podpisana przez prawnych reprezentantów tych instytucji, czy organizacji.
b) w przypadku zgłoszenia grup nieformalnych, poprzez wypełnienie karty
zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w
niniejszym regulaminie, dokonuje osoba reprezentująca dany zespół, czy grupę –
kierownik, czy osoba zgłaszająca (instruktor, opiekun), który jest osobą pełnoletnią i
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W obu przypadkach zgłaszając udział w konkursie instytucja/organizacja lub osoba
reprezentująca dany skład oświadcza, że dysponuje zgodą na udział w konkursie
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie ze strony wszystkich osób biorących udział w zgłaszanych
występach), a w przypadku osób nieletnich rozumianych jako osoby poniżej 16 roku
życia zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może
skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
11. Muzyki zgłaszają się do konkursu z imiennym wykazem osób. Dostarczanie
zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną
publikację wizerunku uczestnika oraz jego prezentacji i artystycznych wykonań.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentacji nagrań w celu ich archiwizacji
oraz udostępniania.
13. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres
stowarzyszenie.zawaternik@gmail.com do 14 października 2022 r.
14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
15. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego
Zawaternik, ul. Wspólna 7a, 34-406 Leśnica.

Informacje dodatkowe:
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu w godzinach wieczornych
(planowana orientacyjna godzina 17:30),
- dojazd uczestników na koszt własny,
- organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek
- dodatkowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Góralskiego
Zawaternik - Maria Dudek tel. 604094892
Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Cyfrowane portki, Stefaniakowe nuty” (program „Etno
Małopolska”). Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.



1.Nazwa muzyki / Imię i nazwisko solisty

……………………....................................................................................................................................

Adres zamieszkania

……………………....................................................................................................................................

Telefon kontaktowy

.……………………....................................................................................................................................

Skład Muzyki / Imię i Nazwisko Solisty

Imię i nazwisko oraz instrument

1……………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:
-administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik, ul. Wspólna 7a,34-406 Leśnica
, tel. 604094892 , email: stowarzyszenie.zawaternik@gmail.com,
-dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
-uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternikmają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi doorganu nadzorczego,
-podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych,
-dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywaniaokreślonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i
nazasadach określonych w powyższej Zgodzie.
Dane osobowe zbierane są w celu:
-realizacji zadania
-rozpowszechnienia wizerunku                                                                                                                             ..................................…………………………………………..

data i czytelny podpis (kierownika ,instruktora ,opiekuna)
 

Uczestnik/Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik zezwolenie na
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z
udziałem w Konkusie.

..................................…………………………………………..

data i czytelny podpis (kierownika ,instruktora ,opiekuna)
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