
 
 

Regulamin 
koncertu Festiwalu Kultury Ludowej “Ignysiowy Laur”   

w dniu 20 września 2020 roku 
w amfiteatrze na terenie Centrum Kultury w Śmiglu 

 
 

1. Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Miłośników Folkloru “Żeńcy Wielkopolscy”,  
a  współorganizatorem Centrum Kultury w Śmiglu 

2. Koncert odbędzie się w terminie 20.09.2020 roku w godzinach 14:00-17:00 na terenie 
amfiteatru znajdującego na terenie Centrum Kultury w Śmiglu. 

3. Wykonawcami koncertu będa zespoły folklorystyczne, kapele ludowe i laureaci Konkursu 
Tradycyjnej Muzyki Dudziarskiej. Występom będą towarzyszyły pokazy budowy dud i kozłów, 
wykonywaia czepków tiulowych oraz haftu na tiulu. 

4. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
5. W związku z zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa 

COVID-19 podczas koncertu obowiązują zasady: 
- w koncercie biorą udział wyłącznie osoby (wykonawcy, widzowie) zdrowe u których nie 
występują objawy goraczki, kaszlu i kichania oraz podpisały Oświadczenie COVID19. 
- na terenie koncertu obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu minimum 
1,5 metra. 
- przy wejściu na teren koncertu należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie 
Oświadczenia COVID 19 oraz należy zdezynfekować ręce. 
- miejsca na widowni ustawione są w odstępach co 1,5 metra. Zasada ta nie obowiązuje osób 
z dzieckiem poniżej 13 roku życia oraz osób będących rodziną. 
- na terenie amfiteatru będzie miejsce (namiot) przygotowane do odizolowania osób  
z przypadkeim stwierdzenia objawów chorobowych. 
- w widocznym miejscach znajdą się środki deznfekcyjne oraz instrukcje sanitarno-
higieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania 
i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje 
dezynfekcji rąk. 
- w widocznych miejscach będą numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej  
i służb medycznych. 

6. Uczestnicy koncertu wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych 
osobowych w ramach działań Stowarzyszenia Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”, 
Nietążkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel. Przyjmują do wiadomości, iż administratorem 
moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”. 
Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926   z  późn zm.). Wyrażają zgodę na publikację 
swojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez SFM 
„Żeńcy Wielkopolscy”“. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  
i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych,  
w celu zgodnym z prowadzoną przez SFM „Żeńcy Wielkopolscy” działalnością. 

 
 
 
 
 
 
 
 


