
R E G U L A M I N 

 II Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych ESTRADA 

Witów-Kolonia 2020 

I. ORGANIZATORZY:  

Organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych ESTRADA (dalej: Festiwal) 

są: 

- Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Sulejowie, przy ul. Błonie 10 A, nr NIP: 771-270-50-60, 

- Piotrkowska Fundacja Talentów z siedzibą  Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Okrzei 1C/13, nr NIP: 

7712901625 nr KRS 0000733469. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

Festiwal odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. w  hali  sportowej w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                     

w Witowie-Kolonii, Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów. 

III. CELE FESTIWALU 

Festiwal ma na celu: 

1) popularyzować sztukę cyrkową jako formę spędzania wolnego czasu. 

2) prezentować dorobek artystyczny zespołów dziecięco-młodzieżowych. 

3) rozwijać aktywność kulturalną i artystyczną wśród dzieci i młodzieży. 

4) kształtować umiejętności współzawodnictwa. 

5) rozwijać talenty sceniczne. 

6) integrować dzieci i młodzież. 

 

IV.  UCZESTNICY W FESTIWALU 

 

1. Festiwal przeznaczony jest dla wszystkich zajmujących się amatorsko sztuką cyrkową, akrobatyką                        

i gimnastyką. 

2. Do Festiwalu nie będą dopuszczeni zawodnicy klubów sportowych, gimnastyki artystycznej, 

akrobatycznej oraz uczniowie i absolwenci szkoły cyrkowej 

3. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby do 21 roku życia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, 

 a Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji tożsamości Uczestnika podczas Festiwalu. 

4. Do Festiwalu można zgłaszać solistów, duety  oraz zespoły. 

5. Uczestnicy Festiwalu powinni znajdować się pod opieką odpowiedniej liczby opiekunów/instruktorów 

gwarantujących  im bezpieczeństwo. 

6. Prezentacje powinny być wykonywane w obuwiu sportowym, baletkach lub boso.  

7. Prezentacje powinny być dostosowane do wieku Uczestników i nie zagrażać ich zdrowiu ani życiu, jak 

również zdrowiu i życiu osób trzecich. W taki też sposób powinny być wykonane. 

8. Organizatorzy zabraniają: 

1) wykonywania przez Uczestników prezentacji w butach na obcasie,  

2) używania podczas prezentacji ognia, efektów pirotechnicznych, rekwizytów niszczących 

powierzchnię bądź ją brudzących  i zagrażających bezpieczeństwu zgromadzonych. Wszystkie 

planowane efekty specjalne zgłaszający powinien wypisać w karcie zgłoszeniowej Festiwalu. 



9. Uczestnicy Festiwalu ponoszą koszty transportu na/z Festiwal.  Organizatorzy zalecają posiadanie 

dodatkowego, indywidualnego  lub grupowego ubezpieczenia NWW  Uczestników. Organizatorzy nie 

odpowiadają za opiekę nad Uczestnikami przed Festiwalem, podczas jego trwania i po jego 

zakończeniu. 

10. Opiekunowie/instruktorzy Uczestników ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prezentacje                               

i bezpieczeństwo Uczestników.  

11. Opiekunowie/instruktorzy Uczestników zobowiązani są do pozostawienia porządku w festiwalowej 

szatni. 

12. Każdy uczestnik Festiwalu, opiekun/instruktor ma obowiązek przestrzegać zaleceń Organizatorów oraz 

przepisów p/poż. i b.h.p. 

13. Uczestnicy, opiekunowie/instruktorzy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem obiektu (terenu) 

oraz regulaminem Festiwalu zawierającym warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej 

obecnych i stosowania się do nich. 

 

V. PRZEBIEG FESTIWALU 

 

1. Zgłoszenia na Festiwal mogą dokonywać: Rodzice/Opiekunowie prawni, szkoły, kluby, fundacje 

itp.  

2. Przy zgłoszeniu obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł za uczestnika. Wpłat należy dokonać 

do 16.02.2020r. na konto:  

Piotrkowska Fundacja Talentów 

mBank  84 1140 2004 0000 3602 7771 0139 

tytuł przelewu: opłata startowa ESTRADA 2020 

(w przypadku rezygnacji z udziału wpłaconej opłaty startowej nie zwracamy) 

 

3. Skany karty zgłoszeniowej i oświadczenia zgłaszającego, Rodzica/Opiekuna prawnego oraz 

potwierdzeniem dokonanej opłaty startowej  należy przesłać  

do 16.02.2020r. pocztą elektroniczną na adres mailowy 

piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com 

UWAGA!!! Oryginał karty zgłoszeniowej wraz z oryginałem oświadczenia zgłaszającego oraz 

Rodzica/Opiekuna prawnego należy dostarczyć najpóźniej  

w dniu Festiwalu. Brak oryginału w/w dokumentów dyskwalifikuje udział w konkursie. 

4. Liczba Uczestników nie jest limitowana, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku dużej liczby zgłoszeń 

Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę dopuszczalnych 

 do udziału w Festiwalu Uczestników biorąc pod uwagę kolejność wpłynięcia zgłoszeń. 

5. Solista, duet, zespół może zaprezentować dowolną ilość prezentacji. W przypadku dużej liczby 

zgłoszonych prezentacji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  

do zmniejszenie ich ilości ze względu na ograniczenia czasowe. Maksymalny czas każdej 

prezentacji 5 minut.  

6. Solista, duet, zespół musi posiadać nagranie w formacie  MP3 na pendrive USB. Nagranie należy  

również wysłać mailem do dnia 16.02.2020r. na adres mok@sulejow.pl   Plik na pendrive i plik 

wysłany mailem  musi być zatytułowany tak samo jak nazwa prezentacji  wpisana w  karcie 

zgłoszeniowej. 
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VI. RAMOWY PROGRAM FESTIWALU: 

 

10.00- rejestracja zespołów 

10.00-13.30- próby parkietów 

14.00- rozpoczęcie festiwalu 

I część 

Przerwa 

II część 

Występ Gościa specjalnego 

Wręczenie nagród 

Zakończenie Festiwalu 

UWAGA: godziny mogą ulec zmianie 

 

VII. OCENA JURY 

 

1. W  skład komisji sędziowskiej wchodzą specjaliści związani ze sztuką cyrkową,  akrobatyką, 

gimnastyką i estradą. 

2. Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów: 

• Opanowanie techniki danej dziedziny sztuki cyrkowej  

• Choreografię, dobór muzyki i kostiumu  

• Oryginalność  

• Wyraz artystyczny i grę aktorską  

• Trudność i precyzję wykonania 

• Estetykę i wykorzystanie rekwizytów  

 

VIII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 

 

1. Organizatorzy zapewniają scenę w kształcie koła o średnicy ok. 13 m z nagłośnieniem i oświetleniem. 

2. Organizatorzy zapewniają zaplecze garderobiane dla Uczestników. 

3. Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów.  

4. Organizatorzy nie ponoszą jakikolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na 

zdrowiu jakie mogą powstać w związku z udziałem uczestnika w Festiwalu zarówno wobec Uczestnika 

jak i osób trzecich. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika podczas prezentacji 

ponosi opiekun/instruktor. 

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatniach. 

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu wodę oraz słodki poczęstunek. 

7. Istnieje możliwość zakupienia obiadów (drugiego dania) dla zainteresowanych Uczestników Festiwalu 

przez Organizatorów. Koszt obiadu 10 zł pokrywa Uczestnik, opiekun/instruktor. Kwotę za obiad należy 

uiścić  w dniu festiwalu gotówką firmie cateringowej. 

8. Do dnia 16.02.2020r. należy przesłać mailem na adres piotrkowskafundacjatalento@gmail.com ilość 

zamawianych obiadów. 

 

IX. NAGRODY 

 

1. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu walczą o  dwie równorzędne trzecie nagrody, dwie drugie, dwie pierwsze 

oraz Grand Prix Festiwalu oraz wyróżnienia. 

2. Nie ma podziału na kategorie. 
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3. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich zespołów dyplomy oraz dla każdego uczestnika pamiątkowy 

medal. 

4. Laureaci I,II,III miejsca otrzymają puchar/statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości: 

 

I miejsce –2 x 800 zł brutto 

II miejsce –2 x 500 zł brutto 

III miejsce –2 x 300 zł brutto 

 

GRAND PRIX- nagroda pieniężna o wartości  2 000 zł brutto 

 

Organizatorzy informują, iż nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez pracownika Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Sulejowie w dniu 29.02.2020 r. po ogłoszeniu wyników.   

  

5. Nagrody przyznaje Jury Festiwalu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu lub zaskarżeniu. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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). 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 119,         

s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

Administratorzy danych osobowych 

Organizatorzy jak w rozdziale I są Administratorem Twoich danych osobowych dokonując 

współadministrowania Twoimi danymi. 

Uzgodnienia między Administratorami 

W ramach umowy o współadministrowanie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej 

wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Organizatorzy                           

są odpowiedzialni za wypełnienie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego, a Miejski Ośrodek Kultury oraz 

Piotrkowska Fundacja Talentów są odpowiedzialne wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich 

praw. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa kierując żądania do któregokolwiek               

z Organizatorów, w takim przypadku przekażą oni Twoje żądanie temu Współadministratorowi, który je 

zrealizuje. 

Punkt kontaktowy 

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się kierując korespondencję elektroniczną pod adresem     

e-mail: piotrkowskafundacjatalentów@gmail.com  i mok@sulejow.pl  bądź tradycyjną pod adres: 

Piotrkowska Fundacja Talentów, ul. Okrzei 1C/13, 97-300 Piotrków Trybunalski lub Miejski Ośrodek Kultury 

w Sulejowie ul. Błonie 10A 97-330 Sulejów. 
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Cele i podstawy przetwarzania 

Ustaliliśmy następujące cele przetwarzania Twoich danych: 

- w celu zawarcia umowy na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych 

ESTRADA Witów-Kolonia 2020 na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 

1 lit. b RODO); 

- w celu wykonania i na podstawie umowy na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych                     

i Akrobatycznych ESTRADA Witów-Kolonia 2020 , gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorach w związku z zawarciem umowy na 

organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych ESTRADA Witów-Kolonia 

2020, tj. obowiązków wynikających  z ustawy o rachunkowości, podatku od towarów i usług (podstawa                

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- w celu zapewnienia ubezpieczenia, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub 

żywotnych interesów innej osoby  - życia, zdrowia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celu promowania, informowania o II Ogólnopolskim Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych 

ESTRADA Witów-Kolonia 2020 oraz sprawozdawczości na podstawie będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu oraz na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z art. 6 ust. 

1 lit. a RODO - dot. wizerunku). 

Okres przechowywania danych  

1. Dane osobowe podane przy zgłoszeniu na Festiwal będą przetwarzane przez okres organizacji                        

i trwania II Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Cyrkowych i Akrobatycznych ESTRADA Witów-Kolonia 

2020, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych bądź podatkowych. 

2. Twój wizerunek będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, jednak cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej wycofaniem.  

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, 

ubezpieczycielom, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, bankom, jak również 

nieograniczonej liczbie odbiorców w zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko 

opiekuna/instruktora, klub/szkoła, zajęte miejsce oraz wizerunek. 

Twoje prawa  

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- prawo do przenoszenia danych; 

- wycofania zgody na przetwarzanie (dot. wizerunku); 



- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej ma charakter dobrowolny, ale stanowi warunek udziału                         

w Festiwalu. Bez ich podania nie jest możliwy udział w Festiwalu. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie 

dokonujemy profilowania. 

XI. UTRWALANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE 

 

1. Wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Festiwalu Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na 

utrwalenie wizerunku oraz na nieodpłatne oraz bezterminowe wykorzystywanie tego wizerunku przez 

Organizatorów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3. 

2. Biorąc udział w Festiwalu opiekun/instruktor wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku oraz na 

nieodpłatne oraz bezterminowe wykorzystywanie tego wizerunku przez Organizatorów na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 3. 

3. Wizerunek może być wykorzystywany przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji: 

1) powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości w tym zwielokrotnianie techniką 

magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, 

w dowolnym nakładzie i w dowolnej wielkości; 

2) publiczne rozpowszechnianie niezależnie od formy, w tym również w sieci Internet                                   

w materiałach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych, sprawozdawczych 

Organizatorów, 

3) obrotu egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek (w całości bądź w częściach): 

użyczenie, najem, dzierżawę oryginałów lub egzemplarzy nośników,  

na których utrwalony jest utwór i wizerunek, 

4) opatrzenie rozpowszechnianych fotografii z wizerunkiem komentarzem/-ami wg uznania 

Organizatorów.  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin został opracowany i zatwierdzony przez Organizatorów Festiwalu i obowiązuje od dnia 

14.01. 2020 r.  

2. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować wszyscy Uczestnicy Festiwalu, 

opiekunow.ie/instruktorzy oraz Rodzicie/Opiekunowie prawni Uczestników Festiwalu. 

3. Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 


