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REGULAMIN 

STROŃSKI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH 

15-16 CZERWCA 2019R. 

 

 

1. Organizator: 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie 

e - mail: cetik@stronie.pl, 748143205 

 

osoby do kontaktu: 

Natalia Gancarz, tel. 748143205, e – mail: n.gancarz@stronie.pl 

Paweł Dywański , tel. 748143242 e – mail: it.kultura@stronie.pl 

   

2. Cele: 

Celem Festiwalu jest propagowanie oraz pielęgnowanie sztuki ulicznego i 

podwórkowego muzykowania.   

 

3. Termin i miejsce: 

1. 15-16 czerwca 2019 r. Park Miejski w Stroniu Śląskim 

2. Prezentacje Kapel odbywać się będą w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim w 

pierwszym dniu Festiwalu dniu 15.06.2019 r. od godziny 15.00  

3. Koncert Finałowy odbędzie się 16.06.2019 o godz. 13.00 
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4. Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. Karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 30.04.2019 r na adres 

organizatora: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, ul. Kościuszki 18, 57-550 

Stronie Śląskie, lub na adres email: cetik@stronie.pl  

2. Potwierdzenie udziału w festiwalu nastąpi do 7.05.2019 r.  

3. Do przeglądu zaproszonych zostaje max. 10 kapel, wybranych przez Organizatora. 

Preferowane będą kapele tradycyjne (korzystające z tradycyjnych instrumentów). 

Program wykonany przez zespół nie może przekraczać 30 minut. Nie dopuszcza 

się „bisów” podczas trwania imprezy.   

4. Przyjazd uczestników nastąpić musi do dnia 15.06.2019 r do godz. 12.00 

5. Zespoły muzyczne oprócz udziału w Festiwalu zobowiązane są do dodatkowych 

prezentacji swoich programów w miejscach zakwaterowania (pensjonatach, 

hotelach). 

6. Finaliści Festiwalu (kapele, które zdobędą I, II i III miejsce) mają obowiązek 

zagrać w Koncercie Finałowym (max. 15 min.). W przypadku odmowy 

Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty przyznanej nagrody.   

 

5. Nagrody: 

1. Pula nagród przewidziana w Festiwalu wynosi 5000 zł. Jury przyzna trzy nagrody 

w wysokości: I nagroda – 2500 zł, II nagroda – 1500 zł, III nagroda – 1000 zł.  

2.  Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród przez Jury. 

3. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień i nagród rzeczowych. 

4. Kapele uczestniczące w Festiwalu otrzymają dyplom uczestnictwa. 

5. Nagrody finansowe wypłacane będą po Koncercie Finałowym w drugim dniu 

Festiwalu. 

 

6. Inne postanowienia: 

1. Organizator zapewnia zaproszonym kapelom (rzeczywistym członkom zespołu 

i kierowcy) zakwaterowanie z 15 na 16 czerwca 2019 r i wyżywienie (dla 

zespołów z odległych miejscowości istnieje możliwość zakwaterowania 14 

czerwca). 

2. Rejestracji należy dokonać w Biurze Organizacyjnym Festiwalu w godz. 10.00 

- 13.00 w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim (miejsce festiwalu). Przy 

rejestracji każda kapela otrzyma szczegółowy program Festiwalu.     

3. Organizator nie zapewnia żadnych instrumentów muzycznych. 

4. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo: 

• Ustalenia kolejności występów kapel uczestniczących w Festiwalu 

• Decydowaniu w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem 

 

6. Regulamin Festiwalu i Karta Zgłoszenia, dostępne są także na stronie 

internetowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury: www.cetik.stronie.pl  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 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) (Dz. 

Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich 

przetwarzamy Państwa dane osobowe: informujemy, iż: 

W trakcie imprezy organizator dokonuje rejestracji dźwięku i obrazu, które będą 

wykorzystane do celów promocyjnych organizatora. Uczestnik imprezy wyraża jednocześnie 

zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem 

lub używaniem każdego zapisu audio wideo oraz foto z imprezy i/lub każdego elementu 

imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Jeżeli uczestnik nie 

wyrażą zgody na użycie swojego wizerunku powinien niezwłocznie o tym poinformować osobę 

obsługującą aparat lub kamerę, bądź opuść teren imprezy. Administratorem danych 

osobowych jest Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 

18Jednostka powołała Inspektora ochrony danych (IOD) z, którym w razie pytań lub 

wątpliwości można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub 

na adres e-mail: iodcetik@stronie.pl lub telefonicznie 74 8143205 

 

                               Zapraszamy do udziału w Strońskim Festiwalu Kapel Podwórkowych  

                                                                                                  Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


