
"BUKOWNO NA LUDOWO" - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH

• Organizatorem Przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie oraz Muzealna Sala 

Regionalna.

• CELEM PRZEGLĄDU jest prezentacja i upowszechnianie bogactwa form ludowych 

funkcjonujących w regionie, ochrona i promocja gwary i języka regionalnego, transmisja 

kulturowa, wymiana doświadczeń kulturalnych oraz wzajemna edukacja, promocja kultury ludowej,

wzmocnienie lokalnej tożsamości.

• UCZESTNICY.  W  Przeglądzie  mogą  wziąć  udział  zespoły,  którym  bliska  jest  spuścizna

przodków i kultura ludowa regionu lub miejscowości,  w której żyją.  WYSTĘP nie może trwać

dłużej niż 10 minut

• TERMIN: 13.06.2021 godz. 17:00.

   MIEJSCE: sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności zespołów w czasie Przeglądu.

• Zgłoszenie zespołów należy wysyłać do 7.06.2021 na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

ul. Kolejowa 3

32-332 Bukowno

e-mail: mok@mokbukowno.pl

Za zgłoszenie zespołu uważa się przesłanie na ww. adres:

- czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia,

- wykazu utworów przygotowanych na festiwal.

• Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad oraz sprzęt nagłaśniający w czasie prezentacji 

programu (organizatorzy nie zapewniają żadnych instrumentów muzycznych).

• Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania 

informacji, w tym fotografii, nagrań filmowych wykonanych podczas Przeglądu w celu promocji i 

reklamy przedsięwzięcia.

• Przystępując do Przeglądu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i celu niezbędnych dla przeprowadzenia Przeglądu z jego udziałem.

• Administratorem danych odosobowych jest MOK Bukowno.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacyjnym i obsługi Przeglądu (na 

podstawie Ustawy o organizowaniu i przeprowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane 

zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywanie innym



podmiotom.

• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Przeglądu.

• Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.

• W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje MOK Bukowno, mając na uwadze 

pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Przeglądu.

• Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 6421938.

  


