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PR.400.1.5.2019. TZ 

 

REGULAMIN 
XVII FESTIWALU CHÓRÓW, KABARETÓW I ZESPOŁÓW SENIORA 

Organizator 

Organizatorem Festiwalu jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, gospodarzami –
seniorzy z zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta” i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Warunki ogólne udziału w festiwalu 

1.  W Festiwalu mogą wziąć udział amatorskie (śpiewające niezawodowo, hobbystycznie) chóry, kabarety i 
zespoły, działające przy domach kultury, klubach osiedlowych, klubach seniora, parafiach itp., których 
członkowie - seniorzy są w wieku 55+.  

2.  Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli 90% składu osobowego zespołu stanowią seniorzy. 

3.  Festiwal odbędzie się w czterech kategoriach: chór, kabaret, zespół wokalny, zespół folklorystyczny.  

 

4. Festiwal składa się z trzech etapów: 

• kwalifikacji wstępnych, 

• przesłuchań, 

• Koncertu Galowego. 

Ważne daty 

1. Do 15 stycznia 2020 r. - nadsyłanie nagrań 

2. Do 30 stycznia 2020 r. - ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przesłuchań 

3.  23 lutego 2020, niedziela – przesłuchania 

4. 7 marca 2020, sobota, godz. 16.00 – Koncert Galowy 

Etap I – Kwalifikacje wstępne 

1. W ramach kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny przesłanych nagrań, co najmniej 5-minutowego fragmentu 
programu przygotowanego do prezentacji na Festiwalu. Typ nagrania – wideo nośnik - płyta Cd (dvd) albo załącznik 
do e-maila jako plik lub  link do serwisu internetowego (np.  youtube). Nagranie może być wykonane za pomocą 
kamery lub smartfona. 

2. Do nagrania należy załączyć drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy, który zamieszczony jest na stronie 
internetowej Domu Kultury „Zacisze” – www.zacisze.waw.pl (zakładka UTW i Seniorzy).  

3. Zespół przystępując do Festiwalu, wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

http://www.zacisze.waw.pl/
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4. Pełna lista zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu zostanie opublikowana na stronie 

www.zacisze.waw.pl (zakładka UTW i Seniorzy). 

5. Zespół, który otrzymał Grand Prix w 2019 roku i zgłosi chęć wzięcia udziału w bieżącej edycji Festiwalu, może być 
dopuszczony do prezentacji tylko poza konkursem. Decyzja ta jest podyktowana promocją nowych zespołów.  

6. Ocena jury 

• Poziom muzyczny wykonawców, wrażliwość na interpretację tekstu, czystość intonacji, emisję głosu, 
brzmienie zespołu  jako całości oraz poszczególnych sekcji, dykcję, frazowanie, precyzję rytmiczną, jakość 
akompaniamentu, proporcje pomiędzy głosami wokalnymi, a instrumentami oraz ogólny wyraz artystyczny. 

• Wartość literacką tekstów (również mile widziane utwory znanych autorów). 

• Jakość prezentacji scenicznej (elementy gry aktorskiej, reżyserię, choreografię, dramaturgię i spójność 
koncepcji występu).  

7. Podczas II i III etapu Festiwalu czas prezentacji, dla wszystkich kategorii,  jednego zespołu  nie może przekroczyć 15 
min brutto (z przerwami i oklaskami między poszczególnymi utworami lub częściami występu).  
 
8. Przekroczenie regulaminowego czasu może skutkować dyskwalifikacją zespołu. 
 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po przekroczeniu czasu regulaminowego. 

Etap II - Przesłuchania  

1. Przesłuchania odbędą się w Domu Kultury Zacisze w Warszawie przy ul. Blokowej 1 w niedzielę 23 lutego  2020 r.  

2. Do II etapu zostaną dopuszczone zespoły, które dokonają opłaty akredytacyjnej za uczestnictwo  w wysokości 70 
(siedemdziesiąt) złotych za każdą kategorię  do 10 lutego 2020 r. na konto bankowe Domu Kultury „Zacisze” nr 70 
1240 1082 1111 0010 0373 7016, tytułem: XVII Festiwal - Akredytacja – nazwa zespołu. Opłata nie podlega 
zwrotowi, gdy zespół zakwalifikowany  nie stawi się w dniu przesłuchań lub zrezygnuje z uczestnictwa. 

3. W przesłuchaniach może wziąć udział max 30 zespołów.  

4. Ostateczny harmonogram występów zostanie opublikowany na stronie www.zacisze.waw.pl (zakładka UTW i 
Seniorzy) do 16 lutego 2020 r. Po tym terminie program nie ulega zmianie.  

5. Dla zapewnienia płynności prezentacji prosimy o przybycie najpóźniej na godzinę przed występem. 

6. Zespoły, które nie przybędą w wyznaczonym terminie i nie poinformują organizatora, zostaną wykluczone z 
udziału w Festiwalu  

7. System oceniania (w tym ostateczny podział kategorii) i nagradzania ustala jury po wysłuchaniu i obejrzeniu 
wszystkich prezentacji. Werdykty jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu. 

8. Lista Laureatów zaproszonych do Koncertu Galowego zostanie opublikowana na stronie www.zacisze.waw.pl  
(zakładka UTW i Seniorzy) 24 lutego 2020 r. 

Organizacja Festiwalu 

1. Każdy uczestnik Festiwalu może wystąpić maksymalnie w 2 różnych zespołach. Ograniczenie to dotyczy także 
instruktorów i muzyków akompaniujących.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia nowych programów, które nie były prezentowane w trzech poprzednich 
edycjach Festiwalu.  

3. Liczba uczestników w poszczególnych kategoriach wynosi: 

• kategoria „Chóry”: od 13 osób; 

http://www.zacisze.waw.pl/
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• kategoria „Kabarety”: od 4 osób. Występ powinien zawierać partie śpiewane  i recytowane. Użycie w 
scenografii elementów palnych, typu świece, lampy naftowe jest zabronione ze względu na 
bezpieczeństwo p.poż.; 

• kategoria „Zespół wokalny”: od 6 do 18 osób, w tym ewentualni muzycy towarzyszący; 

• kategoria „Zespół folklorystyczny”: od 8 osób. Obowiązkowymi elementami występu zespołu 
folklorystycznego są: stroje ludowe, śpiew i taniec. 

4.  Organizator zapewnia pianino, nagłośnienie i oświetlenie. 

5. Niedopuszczalne (i zagrożone dyskwalifikacją) jest wykorzystanie w występie muzyki mechanicznej, użycie 
podkładu muzycznego, takiego jak playback  oraz zaprogramowanego, automatycznego akompaniamentu 
instrumentu elektronicznego. Akompaniament musi być wykonany „na żywo”. 

6. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży i noclegu.  
 
7. Organizator ponosi koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Festiwalu. 
 
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki w garderobach. 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Jury przyznaje nagrody: 

• Grand Prix Festiwalu, 

• I, II i III miejsce w kategorii chór,  

• I, II i III miejsce w kategorii kabaret,  

• I, II i III miejsce w kategorii zespół wokalny, 

• I, II i III miejsce w kategorii zespół folklorystyczny.  

 2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród i wyróżnień ex aequo.  

Etap III – Koncert Galowy 

1. Koncert Galowy z udziałem Laureatów odbędzie się w sobotę 7 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury 
Zacisze w Warszawie przy ul. Blokowej 1. 

2. W Koncercie Galowym biorą udział Laureaci Festiwalu, którzy otrzymali Grand Prix  i I miejsca.  

3. Nagrody oraz dyplomy dla laureatów można odebrać tylko w czasie ogłoszenia wyników. 

4. Nagrody, które nie zostaną odebrane w tym dniu, przechodzą na rzecz Domu Kultury „Zacisze”. 

5. Organizator zwraca się z prośbą o nieopuszczanie sali widowiskowej podczas występów i  pozostawanie do 
końca Gali. Będzie to wyrazem szacunku dla nagrodzonych. 

Wizerunek 

1. Do Festiwalu zostaną dopuszczeni członkowie zespołów, którzy podpisali w swoich placówkach zgodę na 
rozpowszechnienie przez Dom Kultury Zacisze swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo zarejestrowanych 
podczas ww. Festiwalu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych podczas XVII 
Festiwalu, na stronie internetowej Domu Kultury „Zacisze”, na profilach Domu Kultury „Zacisze”, w mediach 
społecznościowych, w prasie i telewizji oraz w innych mediach. 
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3. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i dokumentowania działalności Domu Kultury 
„Zacisze” oraz promocji i dokumentowania ww. festiwalu. 

 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów  i Zespołów 
Seniora 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów  i Zespołów Seniora 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w XVII Festiwalu  
Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, organizowanego przez Dom Kultury „Zacisze” jest: Dyrektor Domu  
Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej DK „Zacisze”. 

2. Pragniemy poinformować, że DK „Zacisze” wyznaczył  osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, 
tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod-
mm@tbdsiedlce.pl pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury „Zacisze”, ul. Blokowa 1, 03-
641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych".  

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z korzystaniem przez Ciebie z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

4. Twoje dane osobowe, które przekazywane są przez Ciebie w karcie uczestnika będą przetwarzane na 
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody art. 6 ust. 1 lit. a,  realizacji zawieranych umów, których jesteś 
stroną art. 6 ust. 1 lit. b, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DK „Zacisze” art. 6 ust. 1 lit. f  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie.  

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w XVII Festiwalu  Chórów, Kabaretów i 
Zespołów Seniora. 

7. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w 
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia 
przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.  

8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 
świadczących usługi nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki 
biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla DK „Zacisze”.  

9. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych.  

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

mailto:iod-mm@tbdsiedlce.pl
mailto:iod-mm@tbdsiedlce.pl
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Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Oświadczenie kierownika zespołu/ dyrektora placówki 

 
 

Dodatkowe informacje 

Taida Załuska - koordynator  XVII Festiwalu 
tel. 22 679-84-69, 743-87-10,  

e-mail: utw@zacisze.waw.pl   
 

mailto:utw@zacisze.waw.pl

