
Regulamin wydarzenia „Scena jest Twoja!” 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia wydarzenia „Scena jest Twoja!” 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem wydarzenia  „Scena jest Twoja!” jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu, zwany dalej Organizatorem 

2. Organizator udostępnia scenę na terenie placu targowego podczas Pomorskich Agro Targów 

w Lubaniu w dniach 4-5 czerwca 2022 r. 

3. Scena udostępniona jest w sobotę 4.06.2022 w godzinach 10.00-17.00, w niedzielę 5.06.2022 

r. w godzinach 10.00-11.30, 13.00-17.00. 

4. Uczestnik może wybrać sobie dzień i godzinę występu, decyduje kolejność zgłoszeń, 

ostateczną kolejność ustala Organizator. 

5. Występ może trwać od 30 minut do 1,5 godziny 

6. Uczestnicy: 

▪ Scena udostępniona jest osobom, które prześlą kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do 

regulaminu) do dnia 2 czerwca 2022 r. i zaakceptują regulamin wydarzenia. 

▪ Uczestnikiem może być zespół, grupa dziecięca/młodzieżowa, Koło Gospodyń Wiejskich, 

osoby indywidualne. W przypadku osób nieletnich muszą one być pod opieką osób 

dorosłych, które biorą za nie odpowiedzialność i zgłasza ich udział w wydarzeniu. Każda 

instytucja lub osoba delegująca uczestników winna zapewnić odpowiednią liczbę 

opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami. 

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz zasad dobrego 

wychowania, w szczególności 

▪ przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia; 

▪ dbania o porządek i kulturę osobistą; 

▪ stosowania się do poleceń organizatorów. 

8. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni 

do udziału w wydarzeniu.  

 

B. Tematyka występu i treści: 

1. Tematyka i charakter występu jest dowolny (muzyka, kabaret, taniec, akrobatyka, sport itp.), 

2. Prezentacja nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 

3. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców, 

wykorzystanie niestosownych piosenek, używanie wulgarnych słów oraz prezentowanie 

prowokacyjnych i wyzywających strojów. 

4. Występ nie może mieć charakteru politycznego, ksenofobicznego, religijnego. 

5. W przypadku wykorzystania podkładu muzycznego podczas występu, należy dostarczyć go 

organizatorowi minimum 30 minut przed występem. 

6. Uczestnik musi dostosować swój występ do możliwości technicznych na scenie. 

7. Występ nie może zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników i publiczności. 



8. Organizator zastrzega, że uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do wykorzystywania 

utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub 

pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

9. Organizator informuje, że wydarzenie może być utrwalane, a następnie promowane 

wszelkimi znanymi metodami, w tym może być rejestrowane w formacie DVD, a także 

poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym rejestracja uczestnika do 

udziału w wydarzeniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

przez Organizatora wizerunku uczestnika. 

10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone 

wobec osób trzecich przez uczestników podczas wydarzenia. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu wydarzenia i regulaminu oraz zmiany 

zasad prowadzenia bez podawania przyczyn. 

13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

15. W przypadku naruszenia przez uczestni-ka/ ków zasad określonych w niniejszym regulaminie, 

Organizator może: 

▪ nie dopuścić do udziału w wydarzeniu uczestnika, w szczególności gdy w karcie zgłoszenia 

określa swój występ w sposób sprzeczny z zapisami regulaminu, uczestnika znajdującego 

się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

▪ przerwać występ uczestnika. 

 

C. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, mikrofony. 

2. Organizator zapewnia miejsce na przebranie się 15 minut przed i po występie. 

3. Organizator zapewnia kawę, herbatę wodę i ciastka przed i po występie. 

4. W przypadku złamania regulaminu przez uczestnika podczas występu, Organizator ma prawo 

przerwać występ. 

5. Organizator nie zwraca kosztów za dojazd, ani nie wypłaca wynagrodzenia za występ. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 



D. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn. Kontakt jest możliwy 

za pomocą telefonu: 58 326-39-00, adresu e-mail: sekretariat@podr.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się  z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iod@podr.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, 

b) wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, 

c) 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w celu zawarcia umowy, w której osoba, której dane dotyczą 

jest stroną. 

4. Cele, dla których zbierane były Pani / Pana dane osobowe od początku 2018 r. nie uległy 

zmianie. 

5. Podanie przez Pana / Panią danych obowiązkowych jest: 

a) dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody 

b) obowiązkowe, jeśli zostało określone w przepisach prawa lub odbywa się w celu zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub 

nie zawarcie umowy. 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, podmiotom które przetwarzają Pana / Pani dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(tzw. Podmiotom przetwarzającym) lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania. 

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane / usuwane zgodnie z kategorią archiwalną 

obowiązującą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

9. W przypadku, kiedy przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo 

do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w 

art. 15-21 ogólnego rozporządzenia. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z zapisami 

Rozporządzenia. 

11. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy Pani / Pan uzna, że 

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 



E. Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa jest Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy 
Barkoczyn. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu jest możliwy pod adresem email iod@podr.pl a także pod adresem 
wskazanym w pkt. 1. 

3. Dane osobowe Państwa przetwarzane będą w celu promocji i budowania 
pozytywnego wizerunku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe, 
media elektroniczne i instytucje współpracujące ze Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu. 

5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych do 
cofnięcia zgody na podstawie art. 7 pkt. 3. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU 
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

 
Nazwa SCENA JEST TWOJA! 

1 
Termin  
(zaznaczyć właściwe) 

 sobota 
4 czerwca 2022 

 
 niedziela  

5 czerwca 2022 r. 

2 

Preferowana godzina 
występu 
4.06.2022 – 10.00-17.00, 
5.06.2022 – 10.00-11.30,  
                      13.00-17.00 

 

3 
Nazwa zespołu/ 
Imię i nazwisko 

 

4 
Osoba do kontaktu 
(pełnoletnia) 

 

5 Nr telefonu  

6 
Adres 
(skąd pochodzi zespół – 
powiat, gmina) 

 

7 Tematyka występu i treść 
Proszę w kilku słowach opisać 
występ (śpiew, taniec itp.) 
oraz jaka będzie tematyka 

 

 

* Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin ww. wydarzenia oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku przez organizatora ww. wydarzenia - zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.j.t z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.). Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacja na stronie internetowej www.podr.pl, 
w miesięczniku „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanego przez PODR w Lubaniu, portalu społecznościowym PODR w Lubaniu. 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia  wydarzenia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia wydarzenia 

 
 
 
 
 

(miejscowość , data)  (podpis uczestnika*) 

 

http://www.podr.pl/

