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Regulamin Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny  

„Jawor – u źródeł kultury 2022”. 
 
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” jest 

organizowany w celu uhonorowania osiągnięć lubelskich artystów i animatorów kultury 
działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową.  

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” 

- Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-030, przy ul. Obrońców Pokoju 2, zwane w dalszej 
części Radiem Lublin lub Organizatorem.  

3. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. 
 

§ 2. 
Festiwal 

1. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” jest 

skierowany do artystów mieszkających w województwie lubelskim, tworzących i działających 
w obszarach związanych z kulturą ludową. 

2. W Festiwalu mogą wziąć udział w następujących kategoriach: 
a. soliści (śpiewacy lub instrumentaliści) 
b. zespoły lub kapele ludowe (w tym młodzieżowe lub dziecięce zespoły śpiewacze) 

c. twórcy rękodzieła artystycznego 
3. Podczas Festiwalu wręczone zostaną nagrody pieniężne za 1 miejsce – 2 000,00, 2 miejsce – 

1 500,00 i 3 miejsce – 1 000,00 w każdej z wymienionych kategorii. 

4. Ponadto laureaci 1. miejsc w każdej z kategorii zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w 
ogólnopolskim festiwalu „Jawor – u źródeł kultury”, jaki odbędzie się w Kielcach w dniach 25-
26.06.2022r. na koszt organizatora. 

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii soliści i zespoły lub kapele ludowe otrzymają 
możliwość nagrania 1-2 utworów w Radiu Lublin pod warunkiem udzielenia zgody na 
zamieszczenie ich na płycie cd będącej materiałem promocyjnym Festiwalu. 

 
 

§ 3. 

Zgłoszenia do Festiwalu 
1. Do Festiwalu mogą być zgłoszone: 

a. osoby: twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury, osoby kultywujące ludowe tradycje 
rękodzielnicze 

b. zespoły lub organizacje szerzące kulturę ludową. 

2. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są następujące podmioty: 
a. instytucje kultury, nauki i oświaty; 
b. organy administracji rządowej; 

c. jednostki samorządu terytorialnego; 
d. organizacje pozarządowe działające w sferze kultury; 
e. media;   

f. inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nie posiadające osobowości 
prawnej. 

3. Termin zgłaszania kandydatur do Festiwalu upływa 22.04.2022r. Zgłoszenie winno 

dotrzeć do Organizatora najpóźniej w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej 
dacie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury. 

4. Zgłoszenia kandydata do Festiwalu (w tym kandydata niepełnoletniego pod warunkiem 

podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentu, który jest załącznikiem do 
Regulaminu) dokonuje się poprzez terminowe przesłanie na adres Organizatora: Polskie 

Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20-030 Lublin, ul. 
Obrońców Pokoju 2 z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury” pisemnego zgłoszenia na 
przygotowanych formularzach. Dokonując zgłoszenia należy wskazać kategorię, stosownie do § 

2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a nadto imię, nazwisko lub nazwę kandydata wraz z krótkim 
uzasadnieniem kandydatury. Formularze zgłoszenia będą rozsyłane razem z zaproszeniem do 
wnioskowania. Formularze do pobrania będą także dostępne na stronie internetowej 
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Organizatora. Istnieje również możliwość przesłania zeskanowanych ww. dokumentów na 

adres Jawor@radio-lublin.pl 
5. W przypadku zgłaszania kandydatów w kilku kategoriach, należy tego dokonać w osobnych 

zgłoszeniach. 

6. Zgłaszający składa wraz ze zgłoszeniem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza 
prawdziwość danych zawartych we wniosku. 
 

 
§ 4. 

Jury Festiwalu 
1. Organizator powołuje Jury. W skład Jury wchodzi pięciu Członków. Jury spośród swoich 

członków zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje jej 

pracami i przewodniczy obradom. 
2. Dla ważności obrad Jury wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, 

w tym Przewodniczącego.  

3. Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu na piśmie 
swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia. 

4. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji  

o finalistach aż do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników, tj. 25.04.2022r.  
 
 

§ 5. 
Ocena zgłoszeń i wybór laureatów 

1. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszeń do Konkursu i przekazuje je Jury. 
2. Jury dokonuje ocen zgłoszeń w dwóch etapach: 

a. I etap – spośród pozytywnie zweryfikowanych przez Organizatora nadesłanych  

zgłoszeń  dokonuje do 25.04.2022r. wyboru 18 finalistów (po sześciu w każdej z 
kategorii), którzy wystąpią w  Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny 
„Jawor – u źródeł kultury 2022”, jaki odbędzie się 2.05.2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej;, 

b. II etap – spośród nominowanych w każdej z kategorii, Jury podczas Festiwalu wyłoni 
laureatów. 

3. Jury wyłania finalistów oraz laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a. twórczą interpretację kultury tradycyjnej; 
b. udział dzieci i młodzieży; 
c. propagowanie kultury tradycyjnej; 

4. Wybór laureatów spośród finalistów odbywa się w drodze głosowania: każdy z członków Jury 
wskazuje 3 najlepszych kandydatów z każdej kategorii, jednocześnie przyznając im swoje 
punkty. Zasady punktacji są następujące: miejsce pierwsze - trzy punkty, miejsce drugie- dwa 

punkty, miejsce trzecie-jeden punkt.  
5. Z przebiegu obrad Jury sporządza protokół, zawierający w szczególności listy finalistów i  

laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom. 

 
 

§ 6. 
Nagrody 

 

Nagrody zostaną wręczone podczas Festiwalu 2.05.2022r.  
 

§ 7 

 Zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Festiwalu jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące 

własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iodo@radio-lublin.pl. 

mailto:iod@radio-lublin.pl
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3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Festiwalu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Festiwalu jest:  

 O art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą, jest dzieckiem;  

 O art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, m.in. w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

5. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia  

Festiwalu i doręczenia nagród laureatom.  

6. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu będą przechowywane tylko przez okres trwania Festiwalu. 

7. Uczestnik Festiwalu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Uczestnik Festiwalu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały 

przepisy. 

9. Dane Uczestnika Festiwalu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i 

współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, listonoszom. 

10. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane. 

 

 
§ 7.  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Radia Lublin oraz na stronach internetowych 
www.radio.lublin.pl  

2. Dokonując zgłoszenia do Festiwalu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego 
postanowieniom.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty 

elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również 
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za 
szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 

Konkursu. 
4. Uczestnicy konkursu, którzy są małoletni winni mieć zgodę rodziców opiekunów /prawnych na 

udział w konkursie wyrażoną na piśmie. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 
 
 

 
 
 

 
          

http://www.radio.lublin.pl/
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INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE 

Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny  

„Jawor – u źródeł kultury 2022” 
 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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) zwane dalej „Rozporządzenie” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana 

niepełnoletniego córki/syna jest  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.  z siedzibą 

przy ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, radiolublin.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod 

adresem: ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, radiolublin.pl , e-mail: iodo@radio-lublin.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania  

i promowania działań podejmowanych przez Radio Lublin w zakresie festiwalu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 lit. c 

będą publikowane na wskazanej w nim stronie internetowej przez okres 5 lat. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych osobowych Pani/Pana niepełnoletniej córki / syna / 

niepełnoletniego podopiecznego, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych  

w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny  

„Jawor – u źródeł kultury 2022”. 
 

 
 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział…………………………(imię i nazwisko dziecka), 
PESEL………………………..   w Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny  

„Jawor – u źródeł kultury 2022” na warunkach określonych w Regulaminie, który jest mi znany. 
 

 

        ………………………………………. 

                    Podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 2  do Regulaminu Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny  

„Jawor – u źródeł kultury 2022”. 

 

 

Miejscowość:Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Data: Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Imię 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Nazwisko 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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) oraz 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam dobrowolną 

zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w tym publikowanie przez Radio Lublin na stronie 

internetowej radiolublin.pl przez okres 5 lat mojego wizerunku, głosu wraz z imieniem i 

nazwiskiem, zarejestrowanych na zdjęciach i filmach podczas festiwalu oraz w celu 

informowania i promowania działań podejmowanych przez Radio Lublin w zakresie festiwalu. 

 Niewyrażenie powyższej zgody nie wpływa na proces przyjęcia, rozpatrzenia wniosku 

i przyznania zgłoszenia. 

…….………….…………….……………….... 

Podpis osoby zgłaszającej lub 

rodzica/opiekuna prawnego zgłaszanej 

osoby niepełnoletniej.  

 

 

 

 


