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Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Barbary

Staszowski Ośrodek Kultury

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie

zapraszają na 

XXXI REGIONALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

dnia 19 stycznia 2020 r.

w  sali widowiskowej

Staszowskiego Ośrodka Kultury

Program:

godz. 15.00 - prezentacje festiwalowe - BLOK 1

godz. 18.00 - prezentacje festiwalowe - BLOK 2 

REGULAMIN FESTIWALU

1. Celem Festiwalu jest pielęgnowanie tradycji

Bożonarodzeniowych związanych ze śpiewaniem 

kolęd i pastorałek.

2. Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie 

czytelnie wypełnionej karty zgłoszeń na adres organizatora:

Staszowski Ośrodek Kultury 28-200 Staszów ul. Parkowa 6

 lub na email: sok@sok.info.pl najpóźniej

do dnia 08 stycznia 2020.

3. O kolejności występów i przyporządkowaniu do poszczególnych

„bloków” zdecyduje organizator biorąc pod uwagę:

- względy artystyczne,

- względy techniczne,

- wiek uczestników,

- odległość od miejsca zamieszkania.

4.Kolejność występów zostanie opublikowana 

na stronie internetowej www.sok.info.pl

oraz na profilu  

https://www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury/

http://www.sok.info.pl


XXXI 
REGIONALNY

FESTIWAL KOLĘD
I PASTORAŁEK

STASZÓW, 
19 STYCZNIA 2020 r

.

Staszowski Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 6

28-200 Staszów
www.sok.info.pl

e-mail: sok@sok.info.pl
tel.15-864-41-12

                                                           OŚWIADCZENIE

* Oświadczam, że zapoznałem/am  się z regulaminem 
XXXI FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia Festiwalu przez Staszowski
Ośrodek Kultury.

*Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do
swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania  lub usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już  zbędne 
do realizacji celu do którego zostały zebrane przez dostarczenie pisemnego żądania do
Staszowskiego Ośrodka Kultury. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

*  Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku w materiałach audio-wizualnych, audio i fonograficznych 
lub ich fragmentach Materiały),wykonanych podczas Festiwalu. 
Zgoda powyższa obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie 
Materiałów za pośrednictwem
dowolnej techniki i metody przez organizatora.

 
Podpisy członków zespołu/opiekuna prawnego:

http://www.sok.info.pl
http://sok@sok.info.pl
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