
 
 

 

REGULAMIN XXIII FESTIWALU KAPEL ULICZNYCH 

I PODWÓRKOWYCH  

ŁĘCZNA 2020 

 

 

 

XXIII FESTIWAL KAPEL ULICZNYCH I PODWÓRKOWYCH ŁĘCZNA 2020 

realizowany jest w ramach projektu „Trzy festiwale w wirtualnej odsłonie” 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu 

„Kultura w sieci” 

 
 



1. ORGANIZATOR: 
- Centrum Kultury w Łęcznej 

 
2. CELE: 

- propagowanie folkloru miejskiego oraz pielęgnowanie sztuki ulicznego 
i podwórkowego muzykowania 

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 
     - festiwal będzie odbywał się od  31.07 – 2.08. 2020 r. w Centrum Kultury  
          ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna 
     - każdego dnia nagrywane będą trzy kapele w studiu telewizyjnym, które     
        znajdować się będzie w sali widowiskowej Centrum Kultury. Godziny  
        nagrań: 9.00, 12.00 i 15.00 
     -  dni i godziny nagrań będą uzgodnione telefoniczne z kierownikami kapel  
         zakwalifikowanych do udziału w XXIII festiwalu 
         
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- kartę zgłoszenia należy nadesłać do 30.06.2020 r. na adres: Centrum 
Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1, 21–010 Łęczna, tel./fax 81 7521547,  
e‐mail: info@ck.leczna.pl 

- o zakwalifikowaniu  kapeli decyduje  Komisja powołana przez 
Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna  

- lista 9 kapel zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Centrum Kultury www.ck.leczna.pl 

- potwierdzenie udziału w Festiwalu nastąpi do 7.07. 2020 r. 
- uczestnicy przygotowują do 30 min. programu 
- w prezentacji powinny się znaleźć utwory nie wykonywane na 

wcześniejszych Festiwalach w Łęcznej oraz jeden o tematyce targowej. 
 

5.  Transmisja festiwalu odbywać się będzie po zakończeniu nagrań o    
      godz. 19.00 każdego dnia na stronie internetowej Centrum Kultury. 

 
6.    Jury: 
       - występy kapel oceni 3-osobowe  Jury powołane przez Organizatora 
       - werdykt Jury Festiwalu jest ostateczny. 
 
7.    Wyniki i nagrody festiwalu: 
 
     -   Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I – 3.000 zł., II – 2000 zł.,  
          III – 1000 zł. 

- zwycięzca poza nagrodą finansową otrzyma statuetkę                             
Łęczyńskiego kontrabasu 

mailto:info@ck.leczna.pl
http://www.ck.leczna.pl/


- Puchar i Nagroda Prezesa PGKiM Łęczna w wysokości 500 zł  za najlepszą 
piosenkę o tematyce targowej 

- Prezes Radia Lublin ufunduje Puchar jako Nagrodę Publiczności 
- Nagrodę Publiczności wybiorą Internauci podczas  głosowania, które 

odbędzie się na stronie Centrum Kultury www.ck.leczna.pl  po 
zakończeniu niedzielnej transmisji festiwalu. Głosowanie trwać będzie do 
poniedziałku do godz. 18.00 

- w poniedziałek ( 3 sierpnia) o godz. 19.00 na stronie internetowej CK 
nastąpi ogłoszenie wyników. 

- Organizatorzy dopuszczają przyznanie wyróżnień finansowych  
- kapele uczestniczące w Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy 

i podziękowania 
- nagrody i wyróżnienia finansowe Laureatów wypłacane zostaną 

przelewem na wskazane przez kapele konta i po potrąceniu należnego 
podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 

- zastrzega się możliwość innego podziału nagród przez Jury. 
 
8. INNE POSTANOWIENIA: 

- Organizatorzy zapewniają uczestnikom catering po występie 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:  

a) ustalania kolejności występów kapel uczestniczących w Festiwalu 
b) dowolnego, bezpłatnego dysponowania nagraniami audio i video, 

publikowania zdjęć i informacji z przebiegu Festiwalu w mediach, 
publikacjach i wydawnictwach oraz NCK  

c) decydowania w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem. 
d) dokumenty RODO i karta uczestnictwa muszą zostać wypełnione 

przed wejściem do studia telewizyjnego. Każdy uczestnik ze względu 
na pandemię będzie poddany pomiarowi temperatury ciała 
(podwyższona temperatura lub objawy wskazujące na chorobę, 
eliminują z uczestnictwa w festiwalu).  

e) podczas  realizacji nagrania może przebywać ograniczona ilość osób. 
f) na terenie budynku Centrum Kultury uczestników obowiązują zasady 

sanitarne zgodne z Procedurami bezpieczeństwa na terenie Centrum 
Kultury w Łęcznej w okresie pandemii COVID-19. 

   
 
8. REGULAMIN FESTIWALU i KARTA ZGŁOSZENIA, dostępne są także na 
stronie internetowej Centrum Kultury: www.ck.leczna.pl 
 
                                                       Zapraszamy do udziału w XXIII Festiwalu 
 
                                                                                                       Organizatorzy  

http://www.ck.leczna.pl/
http://www.ck.leczna.pl/


 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Łęcznej , ul. Obrońców 

Pokoju 1, 21-010 Łęczna, tel: 81 7521547 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w XXIII Festiwalu Kapel Ulicznych i Po-

dwórkowych Łęczna 2020 którego organizatorem jest Centrum Kultury w Łęcznej oraz w celu promocji 

Centrum Kultury, wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów filmowych za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Centrum Kultury działalnością. 

Prowadzenie  dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie wizerunku oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających 

z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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