
  MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO 
„PREZENTACJE MUZYKI CHÓRALNEJ” 

Pieszyce 14.10.2018 r. 
  

 

Organizatorzy: 
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach 
Parafia pw. Św. Antoniego w Pieszycach  
Gmina Pieszyce 
Uczestnicy: 
Chóry i zespoły śpiewacze działające w miejscowościach przygranicznych. 
Cele: 
1. Zaprezentowanie umiejętności wokalnych chórów lub zespołów śpiewaczych. 
2. Zawarcie przyjaźni między poszczególnymi chórami. 
3. Wymiana doświadczeń. 
4. Doskonalenie warsztatu muzycznego. 
Miejsce: 
Kościół pw. Św. Antoniego w Pieszycach, ul. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego 1 
Termin: 14 października 2018r.  o godz. 15 
 
Warunki uczestnictwa: 
1. Chór lub zespół śpiewaczy przedstawia trzy pieśni o dowolnej tematyce religijnej 
lub świeckiej nie kolidującej z powagą Kościoła. Mile widziane będzie zaprezentowanie jednej pieśni czeskiej 
przez chór polski, a jednej polskiej przez chór czeski. 
2. Obowiązuje limit czasowy do 10 min. 
3. Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany a`cappella. 
4. Zgłoszenia chóru należy dokonać na karcie zgłoszenia (patrz załącznik) zawierającej:  
− nazwę chóru (zespołu) imię i nazwisko prowadzącego chór (dyrygenta) 
− nazwę miejscowości – siedziby chóru  
− adres korespondencyjny i e-mail  
− tytuły wykonywanych utworów wraz z autorem tekstu i kompozycji i czasem trwania utworu.  
5. Zgłoszenia proszę kierować na adres: 
    Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 
    ul. M. Kopernika 37 
    58-250 Pieszyce 
    tel.: 74 836 53 41, 665 002 242 
    e-mail: ck@ck-pieszyce.pl  
6. Termin zgłoszenia – do 28 września 2018 r.  
7. Podczas prezentacji widzowie z drodze głosowania wytypują chór, który otrzyma NAGRODĘ 

PUBLICZNOŚCI. 
8. Przesłuchania odbędą się w obecności ekspertów wskazanych przez Organizatorów, którzy chętnym 

Dyrygentom udzielą konsultacji metodycznych i repertuarowych. Udział w spotkaniu z jury wraz z 
wręczeniem zaświadczeń o odbyciu konsultacji zaplanowany jest bezpośrednio po wspólnym posiłku.   

9. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Uczestnik 
wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania 
jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.  

10. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  
11. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak 

również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi.  

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

 
 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y 
Bezpośrednio po zakończeniu prezentacji wszystkich chórów organizatorzy przewidują wspólne spotkanie 

integracyjne. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, 

ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Lidię Zakrzewską – Strózik. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w 

Pieszycach jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- dokumentowania i archiwizacji imprezy organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum 
Kultury w Pieszycach (wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec 
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są 
już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą 
zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 
korzystanie z imprezy organizowanej przez MBP-CK w Pieszycach.  

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  
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