
 

Regulamin Włocławskiego Przeglądu Seniorskich 

Zespołów Wokalnych 

 

Organizator:  

Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.” 

 

Cele: 

popularyzowanie działań artystycznych seniorów 

rozwijanie kreatywności  seniorów  

inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego seniorów 

wymiana doświadczeń między zespołami artystycznymi 

 

Uczestnicy: 

Zorganizowane zespoły seniorskie, prezentujące się w dwóch kategoriach: zespoły a cappella 

i zespoły z akompaniamentem 

 

Jury  powołane przez organizatorów oceni:  

muzykalność,  

interpretację, 

ogólny wyraz artystyczny 



Wśród kryteriów oceny jury uwzględniać będzie dyscyplinę czasową prezentowanych 

programów (Czas trwania prezentowanego programu - do 15 minut) 

 

Nagrody: 

Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrody w postaci pucharów. Jury 

po obejrzeniu prezentacji ma prawo nie przyznać nagród w przypadku nie spełniania 

kryteriów konkursu na odpowiednim poziomie. Ma również prawo przyznać nagrody ex 

aequo, nagrody specjalne i wyróżnienia. Decyzja jurorów jest ostateczna.  Każdy zespół 

uczestniczący w Festiwalu  otrzymuje pamiątkowy  dyplom. 

Włocławski Przegląd Seniorskich Zespołów Wokalnych odbędzie się  15.06.2019 (sobota)w 

Sali koncertowej/zebrań Klubu Stara Remiza CK „Browar B.”, ul Żabia 8, 87-800 Włocławek 

 

Karty zgłoszeń należy przesłać do 31.05.2019 na adres: 

Klub Stara Remiza – CK „Browar B.” 

ul. Żabia 8, 87 – 800 Włocławek 

lub 

e-mail: klubstararemiza@ckbb.pl 

 

Informacje: 

Kierownik Klubu „Stara Remiza”   

Krystyna Mielczarska  tel. 54 232 10 22  lub 799 111 057 

 

 

 

 



Dane osobowe: 

Uczestnicy Włocławskiego Przeglądu Seniorskich Zespołów Wokalnych wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w przeglądzie w dniu 15.06.2019 r. 

organizowanym przez Klub Stara Remiza Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. 

Uczestnicy udzielają także nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć, filmów itp. nośników informacji z wizerunkiem bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć, filmów itp. za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 

w celach promocyjnych przeglądu. 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Browar B.” z siedzibą we 

Włocławku przy ul. Łęgskiej 28. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem we Włocławskim 

Przeglądzie Seniorskich Zespołów Wokalnych w dniu 15.06.2019 r. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), 

2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa we 

Włocławskim Przeglądzie Seniorskich Zespołów Wokalnych w dniu 15.06.2019 r. 

Uwagi końcowe: 

 

 


