
 

     

     

      REGULAMIN 
 

     XIV 

 PRZEGLĄDU   ORKIESTR  

DĘTYCH BIAŁA 2019 
 

1. Patronat: 

- Wójt Gminy Biała, 

- Dyrektor GOKiS Biała. 

2. Organizatorzy: 

- Gmina Biała, 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, 

3. Cele Przeglądu: 

- Stworzenie tradycji cyklicznych spotkań amatorskich orkiestr dętych z terenu całego kraju. 

- Okazja do doskonalenia warsztatu muzycznego, 

- Zachęta do powstawania podobnych grup muzycznych w regionie, 

- Integracja muzyków, 

- Wymiana doświadczeń, 

- Promocja działań kulturalnych z terenu gminy, 

4. Czas i miejsce Przeglądu: 

− 30 czerwca 2019 r.  godzina 15.00 – obiekt GOSiR w Białej 

− spotkanie dyrygentów o godz. 14.30, 

− przemarsz poszczególnych orkiestr około 200 m – 15.00 i rozpoczęcie Przeglądu. 

5. Uczestnicy: 

– amatorskie orkiestry dęte z całego kraju , 

- orkiestra może wystąpić z grupą mażoretek, 

- za niepełnoletnich uczestników odpowiadają opiekunowie z każdej orkiestry. 

6. Repertuar: 



- w trakcie przemarszu (około 200 m) dowolny utwór marszowy, 

- na scenie 5 utworów (prezentacja do 25 minut). 

7. Organizacja, przyjazd i pobyt: 

- Organizatorzy  zapewnią napoje i ciepły posiłek. 

- Orkiestry na Przegląd przyjeżdżają na koszt własny. 

8. Nagrody: 

- Dla każdej Orkiestry biorącej udział w Przeglądzie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

9. Dodatkowe atrakcje: 

- Występ profesjonalnej orkiestry dętej 

- Zabawa taneczna. 

10. Zgłoszenia udziału 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 7 czerwca 2019 r. pod adres email: gbpbiala@op.pl , bądź 

na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

Biała Druga 4a  

98-350 Biała. 

Ewentualne zapytania prosimy kierować na: gbpbiala@op.pl lub tel./fax 43 8419004 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, 98-350 Biała, ul. Biała Druga 4a. Kontakt 

poprzez adres email gbpbiala@op.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: inspektor@myiod.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu przeprowadzenia 

przeglądu. 

4. W wypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili przeprowadzenia przeglądu 

6. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu mogą być przetwarzane na stronach internetowych Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu Biała, Urzędu Gminy Biała, lub w prasie lokalnej. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz zapomnienia, jeżeli nie 

będą zachodziły inne przeciwskazania prawne.   

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia 

przeglądu Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

 



 

          Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                XIV 

    Przeglądu Orkiestr Dętych Biała 2019 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

do udziału w 

 XIV PRZEGLĄDZIE ORKIESTR  DĘTYCH 

Biała 2019 

 

 I. Orkiestra - nazwa 

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

 

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

    (nazwa Orkiestry, adres, telefon / e-mail) 

 

 II  Kierownik/ dyrygent orkiestry (tel., e-mail) 

 

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

 

III. Liczba członków Orkiestry …............................................................................................ 

 

IV. Ważne informacje o Orkiestrze: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

 

V. Proponowany repertuar: 

 

1....................................................................................................................... 

 

2....................................................................................................................... 

 

3. …................................................................................................................. 

 

4. …................................................................................................................. 

 

5.  …................................................................................................................ 

 


