
REGULAMIN 

„Open Space na Open Street Festival” 

 
 § 1 

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Open Street Festival jest Gmina Karpacz we współpracy z Cichym Teatrem.  

2. Open Space jest konkursem będącym integralną częścią Open Street Festival.  

3. Rada Artystyczna - Rada oceniająca przesłane zgłoszenia w skład której wchodzą przedstawiciele Cichego 

Teatru oraz Gminy Karpacz.  

4. Uczestnik Konkursu - osoba lub grupa osób, która za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wyraża chęć 

udziału w strefie Open Space.  

5. Wykonawca -  osoba lub grupa osób wyłoniona przez Radę Artystyczną do prezentacji pokazu. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie artystów, którzy w dniach 16-17 sierpnia 2019 r. wystąpią w przestrzeni ulicy w 

ramach strefy Open Space podczas imprezy Open Street Festival. 

§ 3 

Warunki udziału 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.  

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Do konkursu można zgłaszać wszelkiego rodzaju prezentacje artystyczne, artystyczno-sportowe oraz 

sportowe, których charakter pozwala na prezentacje ich w przestrzeni ulicy.  

4. W pokazie może brać udział pojedyncza osoba lub grupa osób.  

5. Zgłoszona do konkursu prezentacja nie może trwać mniej niż 15 minut ani więcej niż 1 godzinę.  

6. Do konkursu można zgłosić również prezentacje procesu plastycznego atrakcyjne dla widza. Takie 

prezentacje mogą być powtarzane przez uczestnika kilkukrotnie, ale pojedynczy cykl nie może trwać dłużej 

niż 1 godzinę.  

 

§ 4 

Zgłoszenia 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. zgłoszenia stanowiącego załącznik 

do regulaminu w formie papierowej lub elektronicznej (skan zgłoszenia) wraz z linkiem do nagrania występu w 

całości lub we fragmentach na serwisie YouTube. Nagranie może być publiczne lub niepubliczne. Uwzględniamy 

również nagrania amatorskie wykonane telefonem komórkowym umieszczone w serwisie YouTube.  

§ 5 

Wybór prezentacji 

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna wybierze pokazy zakwalifikowane do występu w strefie 

Open Space podczas Open Street Festival.  

2. Decyzja Rady Artystycznej o zakwalifikowaniu Uczestników Konkursu do strefy Open Space jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację o kwalifikacji nie później niż 1 sierpnia 2019 r. 

 

 



§ 6 

Warunki udziału w strefie Open Space 

1. Wykonawcy są zobligowani do prezentacji przedstawionego w zgłoszeniu pokazu podczas Open Street 

Festival w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. Osoby niezakwalifikowane do strefy Open Space nie mogą wystąpić w dniach festiwalowych na terenie 

miasta bez zgody organizatorów. 

3. Po zakończonej prezentacji Wykonawcy mogą zbierać dobrowolne datki od widzów „do kapelusza”. 

4. Na podstawie zawartej umowy o dzieło i  wystawionego rachunku Organizator wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł brutto. W przypadku grup kwota wynosi 800 zł brutto dla całej grupy, 

nie zaś dla poszczególnych wykonawców pokazu. 

5. W przypadku dużych grup (powyżej 8 osób), jeśli koszt dojazdu najtańszym środkiem transportu przekroczy 

wysokość wynagrodzenia tj. 800 zł brutto, organizator może zwiększyć kwotę wynagrodzenia.  

6. Na czas festiwalu, Organizator przewiduje dla Wykonawców bezpłatną przestrzeń noclegową w Szkole 

Podstawowej w Karpaczu. Organizator nie zapewnia materacy i pościeli. Osoby poniżej 18 roku życia mogą 

skorzystać z noclegu tylko pod nadzorem opiekuna prawnego.  

7. Organizator nie zapewnia miejsc w przestrzeni noclegowej osobom towarzyszącym pełnoletnim 

Wykonawcom. Jeśli prezentacja wymaga udziału osób trzecich tzn. obsługi technicznej, możliwy jest udział w 

festiwalu takich osób po otrzymaniu zgody Organizatora.  

8. W dniu pokazu Organizator zapewnia Wykonawcom posiłek w postaci talonu na obiad. 

9. Wykonawcy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.  

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe  

1. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. 

2. Wykonawcy dostarczą Organizatorowi dane niezbędne do zawarcia umowy oraz przekażą zdjęcia oraz w 

razie konieczności informacje dodatkowe do promocji festiwalu w terminie do 5 dni od otrzymania 

informacji o kwalifikacji do strefy Open Space.  

3. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

 

 

KONTAKT 

Koordynator konkursu: Diana Jonkisz, tel. 510819177  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

forma papierowa:  

Urząd Miejski w Karpaczu 

Referat Promocji i Rozwoju  

ul. Konstytucji 3 Maja 54  

58-540 Karpacz  

z dopiskiem „Open Space na Open Street Festival” 

lub drogą mailową skan podpisanego zgłoszenia na adres: promocja@karpacz.eu 

tytuł wiadomości „Open Space na Open Street Festival” 

 

 

mailto:promocja@karpacz.eu


 

Załącznik 1 

 

  

 KARTA ZGŁOSZENIA 

„OPEN SPACE” 

 

 

 

1. Imię i nazwisko artysty/pseudonim/nazwa grupy:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tytuł prezentacji: 

 

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

 

3. Rodzaj prezentacji/kategoria (np. taniec, performance, spektakl): 

 

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

 

4. Czas prezentacji: 

 

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

 

5. Wymagania techniczne (jeśli występują): 

 

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

 

6. Wielkość przestrzeni potrzebnej do prezentacji: 

 

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

 

7. Kontakt: 

tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………........................................................................ 

 

8. Opis prezentacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



9. Informacja o artyście/grupie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2  

 

Nazwisko i imię uczestnika: 

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

 

OŚWIADCZENIE 

1. Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
wizerunek przez Organizatora w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu Open Space podczas Open Street 
Festival. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa i akceptuję warunki w nim zawarte. 
3. Oświadczam, że dane podane na karcie zgłoszenia są prawdziwe i aktualne. 
4. Oświadczam, że zgłoszona prezentacja nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z 

tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada Uczestnik Konkursu. 

5. Oświadczam, że zgłoszona prezentacja jest bezpieczna dla wykonawców oraz widzów. 

6. W przypadku wyboru prezentacji do strefy Open Space, wyrażam zgodę, na podawanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska lub nazwy grupy i imion i nazwisk jej uczestników, informacji o osobie/ grupie 

i prezentowanym pokazie we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach, informacjach, sprawozdaniach i 

relacjach związanych z Open Street Festival. 

7. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie prezentacji przez Organizatora oraz zaproszone przez niego 

media dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach. 

8. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby konkursu i z przysługującymi mi w związku z tym prawami. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w 
celu promocyjnym, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Gminy Karpacz oraz Cichego 
Teatru. 

 
 

 

……………………………………………….        ………………………………………… 
miejscowość i data              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Open Space podczas Open Street Festival.  
2. Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres e-mail, wizerunek, przez Organizatora w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu Open Space 
podczas Open Street Festival. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa i akceptuję warunki w nim zawarte. 
4. Oświadczam, że dane podane na karcie zgłoszenia są prawdziwe i aktualne. 
5. Oświadczam, że zgłoszona prezentacja nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z 

tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada Uczestnik Konkursu. 

6. Oświadczam, że zgłoszona prezentacja jest bezpieczna dla wykonawców oraz widzów. 

7. W przypadku wyboru prezentacji do strefy Open Space, wyrażam zgodę, na podawanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka lub nazwy grupy, imion i nazwisk jej uczestników, informacji o 

osobie/ grupie i prezentowanym pokazie we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach, informacjach, 

sprawozdaniach i relacjach związanych z Open Street Festival. 

8. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie prezentacji przez Organizatora oraz zaproszone przez niego 

media dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach. 

9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby konkursu i z przysługującymi mi w związku z tym prawami. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie wizerunku mojego 
dziecka w celu promocyjnym, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Gminy Karpacz oraz 
Cichego Teatru. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data          podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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 (RODO) informujemy, że: 

 

Administrator 

Pani/Pana danych 

Miasto Karpacz, reprezentowane przez Burmistrza Karpacza, z siedzibą Urzędu na ul. 

Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście, lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu; 
2) telefonicznie: 75 761 91 50 

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Miejskim w Karpaczu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 

patryk.walczak@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Miasto Karpacz w celu: 

promocji miasta Karpacz – dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej 

zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Wizerunek zostanie umieszczony na stronie 

internetowej oraz profilach społecznościowych Facebook i Instagram Urzędu 

Miejskiego w Karpaczu oraz Cichego Teatru.  

 - dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o archiwach i narodowym 

zasobie archiwalnym oraz rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych po zakończeniu konkursu. 
Odbiorcy danych Odbiorcami podanych przez Państwa danych będą: 

a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
b) firma Cichy Teatr Tobiasz Cichoński, ul. Rybacka 3B, 58-540 Karpacz. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z 

Rozporządzenia. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 

danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda, 

ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W zakresie, w jakim podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych). 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 
 

mailto:kancelaria@karpacz.eu

