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REGULAMIN  

Wojewódzkiego Festiwalu twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  

Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Wojewódzki Festiwal 

twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dofinansowanego ze środków Programu 

Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – zwanego 

dalej Festiwalem. 

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Złoty wiek – żyj stokrotnie wraz z Regionalną 

Siecią Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. 

Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

3. Festiwal skierowany jest do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa 

kujawsko-pomorskiego, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne w formie 

prezentacji scenicznych. 

4. Festiwal odbędzie się 6 grudnia 2019 r. na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki  

w zakolu rzeki Brdy przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy. 

§ 2 

Rekrutacja uczestników 

1. Festiwal ma charakter konkursu otwartego. 

2. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie/dostarczenie na adres Organizatora w formie 

papierowej lub pocztą elektroniczną: e-mail: u3w@byd.pl lub zyjstokrotnie@gmail.com 

formularza zgłoszeniowego dołączonego do niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby, które dostarczą lub prześlą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy zostaną 

zakwalifikowani do projektu. Pierwsze 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających wymogi 

formalne, w każdej z kategorii weźmie udział w Festiwalu. Decyduje data wpływu formularza. 
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§ 3 

Uczestnicy i warunki Festiwalu 

1. Warunkiem udziału w konkursie Wojewódzki Festiwal Twórczości Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu z dołączonym 

formularzem zgłoszeniowym. 

2. Uczestnicy mogą kandydować w czterech kategoriach: 

a. TANIEC – udział mogą wziąć zespoły wszystkich form tańca działające w jednostkach 

oświatowych i kulturalnych, które zaprezentują swój układ trwający maksymalnie do 15 minut; 

b. ŚPIEW – kandydat wykona 2 przygotowane przez siebie utwory o dowolnej tematyce 

trwające maksymalnie do 15 minut. Piosenka może być wykonana a capella, z instrumentem 

lub przygotowanym na nośniku podkładem muzycznym. W tej kategorii mogą rywalizować 

soliści, duety lub tercety; 

c. TEATR – uczestnikami tej kategorii mogą być zespoły uprawiające różnorodne formy 

teatralne (np.: dramatyczny, poetycki, publicystyczny), którzy zaprezentują swój występ 

trwający maksymalnie do 20 minut; 

d. POEZJA – uczestnik może zaprezentować maksymalnie 3 wiersze napisane przez siebie  

w dowolnej formie i tematyce. Występ może trwać maksymalnie 20 minut. Utwory mogą być 

również dostarczone tylko w formie listownej/elektronicznej bez konieczności prezentacji na 

scenie. Należy je nadsyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na u3w@byd.pl lub 

zyjstokrotnie@gmail.com  

3. Rywalizujący uczestnicy Festiwalu przygotowują program sceniczny w wybranej kategorii 

o dowolnej tematyce nieprzekraczający ustalonego czasu. Zgłaszający się występują z własnym 

podkładem muzycznym lub muzyką wykonywaną na własnych instrumentach lub bez niej,  

z własną scenografią lub bez niej, repertuar dowolny. 

4. Program oceniany będzie przez 5-osobowe jury, które będzie brało pod uwagę następujące 

kategorie: 

a. dobór repertuaru i jego oryginalność, b. strój, ogólną prezentację i wyraz artystyczny, c. 

stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu), d. dobór repertuaru dostosowany 

do możliwości wykonawczych, e. kulturę muzyczną, f. kulturę słowną, g. kulturę sceniczną i 

reżyserię, h. ogólny wyraz artystyczny. 

5. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 najlepszych uczestników, którzy otrzymają 

nagrody: puchary za I, II i III miejsce oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody 

pocieszenia. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wojewódzki Festiwal twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  

Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

1. Udział w kategorii (proszę zaznaczyć wybraną): 

o TANIEC 

o ŚPIEW 

o TEATR 

o POEZJA 

2. Imię i Nazwisko / Nazwa Zespołu / Nazwa Grupy 

....................................................................................................................................................... 

3. Dane kontaktowe (adres, nr tel.) 

....................................................................................................................................................... 

4. Tytuł przedstawienia / utworu 

....................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod tytułem „Wojewódzki Festiwal 

twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), 

zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1000). Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli 

informacyjnej RODO.  

 

 

 

…..……………………………………… ………………………………….…………………………………………… 

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 

 



 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie zwykłe Złoty wiek – żyj 

stokrotnie z siedzibą w 85-229 Bydgoszcz przy ul. Garbary 2, adres e-mail: 

zyjstokrotnie@gmail.com, strona internetowa: www.zyjstokrotnie.byd.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wojewódzki 

Festiwal twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego w ramach 

dofinansowania ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie udostępniania ich danych 

Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzania czynności 

monitoringowych, sprawozdawczych, ,kontrolnych oraz archiwizacyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO), wynikający z:  

- art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020. 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym umożliwiającym 

udział w projekcie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu.  

5) Pani/Pana  dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

…..……………………………………… ………………………………….…………………………………………… 

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  

 

http://www.zyjstokrotnie.byd.pl/

