
     Regulamin Koncertu Piosenki Partyzanckiej w „Szałasie n/Tanwią” w dniu 5.06.2022 r. 

Organizatorzy: 
Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie pod patronatem Starosty Lubaczowskiego oraz 

honorowym patronatem Światowego Związku Ż ołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego. 

Współorganizatorzy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum 
Kultury w Lubaczowie 

Cel koncertu: 
Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni partyzanckich, wśród dorosłych jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej 
aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz podnoszenie poziomu artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami koncertu. 

Zasady uczestnictwa: 
Koncert ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry. 
Każdy wykonawca prezentuje 25 minutowy program /piosenki partyzanckie i Armii Krajowej/  z dowolnym 
akompaniamentem. /organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie/  

Organizacja: 
Warunkiem przystąpienia do udziału w koncercie jest przysłanie w terminie do dnia 19 maja br. karty zgłoszenia na adres: 
Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, sekretariat@pckl.pl 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników, oraz do nieodpłatnego 
wykorzystania prezentowanych utworów dla potrzeb koncertu i jego promocji. 
Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające do koncertu winny ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu i pobytu. 
Każdy niepełnoletni uczestnik koncertu powinien przyjechać z opiekunem, w przypadku grupy 1/10. 
Uczestnicy (soliści, zespoły) przyjeżdżają na miejsce koncertu na własny koszt. /patrz mapa dojazdu/ 
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z koncertu. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

                  Program koncertu: 1000- Msza Św. 1100- Prezentacja utworów, 18oo – Zakończenie. 
                  PROSIMY UCZESTNIKÓW O ZABEZPIECZENIE SIĘ PRZED EWENTUALNYM DESZCZEM 

 

 

                                                KARTA ZGŁOSZENIA  
     Deklaruję swój udział w Koncercie Piosenki Partyzanckiej w dniu 5.06.2022 w „Szałasie nad Tanwią” 

 
____________________________________________________________________________ 
                                                      nazwa solisty, chóru, zespołu instrumentalno-wokalnego 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 adres 

______________________________________              _____________________________________________ 
                            ilość osób                                                                                                                                      telefon kontaktowy 

Uwaga! Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją koncertu nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

koncercie. Uczestnicy biorą udział w koncercie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną 

za wszystkie szkody. Przez akceptacje niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego od organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z koncertem. 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do 

wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu koncertu. Przyjmuję do wiadomości i 

wyrażam zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z koncertu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu koncertu oraz wypełniłem/am 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji Koncertu Piosenki 

Partyzanckiej, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

 

_______________________________________________________________ 

                                      data i czytelny podpis 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 maja 2022 r. na adres: 
Adres korespondencyjny: 
Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 

37-600 Lubaczów      e-mial: sekretariat@pckl.pl    Tel. 697 408 791 

 

mailto:rtrkis@o2.pl

