
 
 

28. Regionalny Przegląd  

Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 

Rejowiec 2022 
1. Cel imprezy 
 Inspirowanie i kultywowanie amatorskiej twórczości artystycznej oraz regionalnego folkloru 

muzycznego; 

 Spotkanie wykonawców z całego regionu w celu zaprezentowania i wymiany unikatowego 

repertuaru oraz nawiązania kontaktów, 

 Kontynuacja tradycji spotkań z pieśnią i przyśpiewką ludową w Rejowcu, które w tym roku odbędą 

się już po raz 28; 

 Wytypowanie zespołu reprezentującego nasz region na Ogólnopolski Przegląd Piosenki i 

Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu. 

2. Organizator 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

Starostwo Powiatowe w Chełmie 

Burmistrz Rejowca 

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

3. Uczestnictwo 
 Jest to Przegląd otwarty, mogą w nim brać udział amatorzy z powiatu chełmskiego oraz terenu 

województwa lubelskiego, wykonawcy piosenki i przyśpiewki ludowej reprezentujący różne 

środowiska twórcze, 

 W Przeglądzie mogą brać udział kapele, zespoły śpiewacze z akompaniamentem oraz grupy 

śpiewacze, 

 Każdy uczestnik prezentuje dwie pieśni lub przyśpiewki ludowe (czas trwania występu nie powinien 

przekraczać 8 minut) 

4. Termin i miejsce 
20 lutego 2022 r., Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul. Fabryczna 13 

Od godziny 10:00 

5. Zgłoszenia 
Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub e-mailem do dnia 4 lutego 2022 r.: 

Na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

ul. Fabryczna 13; 22 – 360 Rejowiec  

lub na adres e-mail: gok.rejowiec@interia.pl 

6. Ocena i nagrody 
 Wykonawców będzie oceniało jury, 

 Oceniany będzie przede wszystkim charakter estetyczny muzyki ludowej, nie wartości 

etnograficzne, 

 Komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród. 

7. Postanowienia końcowe 
  Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny, 

 Przyjazd uczestników zgodnie z harmonogramem opublikowanym przed przeglądem. 

 W razie spóźnienia: zespół wystąpi jako ostatni. 

 W związku z pandemią wszystkich uczestników obowiązują aktualne przepisy sanitarne (mile 

widziane certyfikaty szczepienia). 

 Wyniki Przeglądu zostaną opublikowane na stronie: www.facebook.com/gok.rejowiec1 w 

terminie do 23 lutego 2022.  

ZGŁOSZENIA MOŻNA PRZESYŁAĆ E-MAILEM NA ADRES:  

gok.rejowiec@interia.pl 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z GOK w Rejowcu 

tel. (082) 56 88 335 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

Proszę poniżej zaznaczyć znakiem x wybraną opcję. Nie zaznaczenie żadnej z opcji jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Przeglądzie. 

 
       Wyrażam zgodę na udział w Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Burmistrza Rejowca 

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

       Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam  się z Regulaminem Regionalnego Przeglądu Piosenki i 

Przyśpiewki Ludowej 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków zespołu tj. imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

       Wyrażam zgodę na publikację wizerunku członków zespołu utrwalonego podczas konkursu oraz 

imienia, nazwiska, jako podpisu pod zdjęciem przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, Urząd 

Miejski w Rejowcu na stronie Facebook GOK Rejowiec, oraz na stronie www.gmina.rejowiec.pl w celu 

promocji Konkursu. 

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1 Administratorem danych osobowych są: 

a) Burmistrz Miasta Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec; 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu ul. Fabryczna 13, 22-360 Rejowiec;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zeto.lublin.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki 

Ludowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. tj. zgoda. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody 

dane zwycięzców Konkursu tj.: imię, nazwisko, wizerunek będą zamieszczone na stronie Facebook 

GOK Rejowiec, oraz na stronie www.gmina.rejowiec.pl w celu promocji Konkursu. 

4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Regionalnego Przeglądu 

Piosenki i Przyśpiewki Ludowej organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Burmistrza Rejowca, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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