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Formularz zgłoszeniowy zespołu lub stoiska na imprezę plenerową

1. Nazwa Organizacji …………………………………………………………………………………………….
2. Forma uczestnictwa (proszę podkreślić): występ zespołu, stoisko 
3. Nazwa Zespołu:………….…………………...……………………………..…….……liczba osób w Zespole…………
4. Kierownik Zespołu;…………………………………………………………………………………………………..………........
5. Kierownik muzyczny:………………………………………………………………………………………………..………….….
6. Rodzaje instrumentów w kapeli, inne wymagania techniczne (ilość mikrofonów, podpięcie dla 

akompaniatorów, ilość osób w kapeli itd.) …………………………………….………………………………………..
7. Rodzaj stoiska (kulinaria/rękodzieło/informacje) ..………………………………………………………………….
8. Ilość osób na stoisku ……………………………………………………………………………………………………………….
9. Sugerowana data oraz tura występu/stoiska  ………………………………………………..……………………….
10. Imię i Nazwisko, adres oraz telefon, mail kontaktowy osoby odpowiedzialnej za współpracę 

z organizatorami imprezy plenerowej:……………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż: 
 „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej,  ul. Sobieskiego 105,  43-300 Bielsko-Biała,  rzrkior_bb@interia.pl, www.kolkarolniczebb.pl  oraz Jednostka Regionalna
KSOW w województwie śląskim ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, ksow@slaskie.pl, www.slaskie.ksow.pl, dane przetwarzane są w
celu  realizacji operacji, jak również udokumentowania  jej zrealizowania i otrzymania refundacji., a także w celu archiwizacji
i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji operacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem uczestnictwa w imprezie plenerowej.
Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu RZRKiOR.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
Oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  imprezy
plenerowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Odbiorcami danych osobowych są Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ul. Poleczki 33  02-822 Warszawa, a także podmioty uprawnione: Minister 
Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty uprawnione   do 
kontroli i audytu.

Data i podpis przedstawiciela Organizacji           Data i Podpis osoby reprezentującej Beneficjenta

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

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl
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Regulamin uczestnictwa w imprezie plenerowej:

1. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz Gminą Łękawica 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łękawicy organizuje plenerową imprezę folklorystyczną pod 
nazwą „Regionalne Spotkania z Tradycją – Przegląd Zespołów KGW”.

2. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w Łękawicy pow. żywiecki w dniach 19-20 maja 2018 r.  w godz.
10-18 i ma na celu aktywizację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Występy Zespołów- głównie KGW (min. 40) odbywają się w I turze (godz. 10-13.30) i II turze (13.30-
18) każdego dnia imprezy.

4. Przyjazd na imprezę na własny koszt -zespoły występujące w I turze przyjeżdżają na godz. 9.30, 
zespoły z II tury – na godz. 13.

5. W programie mogą być pieśni, tańce, scenki kabaretowe i obrzędowe. Czas występu zespołu: 
maksymalnie do 15 minut, w odpowiednich strojach (dostępna garderoba)

6. Istnieje możliwość wystawienia stoisk KGW z kulinariami i rękodziełem, stoisk twórców ludowych, 
organizacji i instytucji pracujących na rzecz obszarów wiejskich (min. 5).

7. Dla czynnych uczestników (występujący, wystawcy, organizatorzy, goście) zaplanowano napoje i 
ciepły poczęstunek. Organizatorzy nie gwarantują noclegów.

8. Zespoły/stoiska są obowiązkowo obecne na Przeglądzie co najmniej cztery godziny, od 
rozpoczęcia do zakończenia danej tury występów. 

9. Każdy zespół/stoisko otrzyma dyplom i pamiątkowy upominek. 
10. Warunkiem udziału w Przeglądzie Zespołów KGW jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i 

opłacenie składki członkowskiej KGW w RZRKiOR 
11. Uzgodnienia i dodatkowe informacje prowadzone będą telefonicznie lub mailowo oraz na stronie:  , 

tel.: 33 812 20 31, 697 304 308, 695 191 357 lub rzkrior_bb@interia.pl, www.kolkarolniczebb.pl

12. Termin ostatecznego przesłania zgłoszenia udziału to 7 maja 2018 r.
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość miejsc (max. 50 zespołów i 10 stoisk) – Komitet 

Organizacyjny wybierze zespoły/stoiska, uwzględniając reprezentację gminy, powiatu, regionu, ilość
udziałów w poprzednich edycjach Przeglądu, dając pierwszeństwo tym, którzy w ogóle lub najmniej 
uczestniczyli w podobnych działaniach.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy plenerowej i akceptuję jego
postanowienia

Data i podpis przedstawiciela Organizacji           Data i Podpis osoby reprezentującej Beneficjenta
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