
 

Regulamin Konkursuo Nagrodę 
RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury”   

Edycja 2022 r. 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. NagrodaRzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury” została ustanowiona w celu uhonorowania 
osiągnięć podkarpackich artystów i animatorów kultury działających we wszystkich obszarach 
związanych z kulturą ludową: literatura, muzyka, rzeźba, malarstwo, rzemiosło, kulinaria, 
medycyna naturalna. 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio 
Rzeszów” - Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 3, 35-032 Rzeszów, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział 
X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, zwane w 
dalszej części Radiem Rzeszów lub Organizatorem.  

§ 2. 
Nagroda 

1. NagrodaRzeszOFFolk/ „Jawor – u źródeł kultury” jest przyznawana artystom mieszkającym  
w województwie podkarpackim, wykonującym muzykę ludową lub inną formę artystyczną 
związaną z kulturą tradycyjną podkarpacia. Nagroda przyznawana jest za najlepsze wykonanie 
utworów nadesłanych przy zgłoszeniu lub prezentację rękodzieła. 

2. Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w następujących kategoriach: 

a) solista – śpiewak lub instrumentalista 
b) zespo ły fo lk lorystyczne (w tym 

kapeledziecięce lub młodzieżowe) 
c) kapela ludowa  
d) rękodzieło i sztuka ludowa 
e) animator kultury 

3. Nagrody w poszczególnych kategoriach: 

-W ramach kategorii zespołów folklorystycznych, pula nagród wynosi 2 000 zł 

-W ramach kategorii kapel ludowych pula nagród wynosi 2 000 zł 

-W ramach kategorii solista – śpiewak lub instrumentalista, pula nagród wynosi 1 000 zł 
-W ramach kategorii rękodzieło i sztuka ludowa, pula nagród wynosi 1 000 zł 
-W ramach kategorii animator kultury, pula nagród wynosi 1 000 zł 

Komisja zastrzega możliwość przyznania tylko jednej nagrody w każdej kategorii. 
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4. Nagrody mają charakter pieniężny. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej w postaci  4 godzinnej 
sesji nagraniowej w Radiu Rzeszów wybranego laureata. 

§ 3. 
Zgłoszenia do Konkursu 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone osoby: zespoły, twórcy i artyści ludowi oraz inspirujący się 
kulturą ludową, animatorzy kultury, rękodzielnicy, osoby kultywujące ludowe tradycje kulinarne, 
zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. 

2. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są następujące podmioty: 
a. instytucje kultury, nauki i oświaty; 
b. organy administracji rządowej; 
c. jednostki samorządu terytorialnego; 
d. organizacje pozarządowe działające w sferze kultury; 
e. media;   
f. inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nie posiadające osobowości 

prawnej. 
g. osoby prywatne 

3. Termin zgłaszania kandydatur do nagrody RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury” edycja 
2022r. upływa 15.04.2022r. Zgłoszenie winno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w 
powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie mogą zostać uwzględnione w 
konkursie za zgodą Komisji Konkursowej. 

4. Zgłoszenia kandydata do KonkursuRzeszOFFolk dokonuje się listownie, osobiście w siedzibie 
Organizatora albo pocztą elektronicznąna podstawie wypełnionego formularza z odpowiednimi 
załącznikami w terminie do dnia 15.04.2022 r. 

Adres Organizatora:  
RzeszOFFolk, Polskie Radio Rzeszów, ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów 
 
email: 
folklor@radio.rzeszow.pl 

W przypadkukategorii: 

a) solista – śpiewak lub instrumentalista 
b) zespoły folklorystyczne (w  tym kapele dziecięce lub młodzieżowe) 
c) kapela ludowa 

do zgłoszenia należy dołączyć: nagranie audio, bądź audio-video. 

W przypadku kategorii: 

d) Rękodzieło i sztuka ludowa  

Do zgłoszenia należy dołączyć osobiście wykonaną pracę (przykładowo: obraz, rzeźba, 
naczynie, pisanka, bombka, nalewka, żywność tylko o długim terminie przydatności, wyrób 
miodowy, kosmetyk naturalny, etc), do Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. 

W przypadku kategorii: 

Strona  z  2 10



e)animator kultury 

do zgłoszenia należy dołączyć przedstawienie dorobku w formie wykazu osiągnięć, opisu 
działalności i kopii dotychczasowych dyplomów oraz przesłanie na adres Polskiego Radia 
Rzeszów.  

5. Zgłoszenia można dokonać na specjalnie przygotowanych przez Organizatora formularzach,  
o przyznanie Nagrody RzeszOFFolk/ „Jawor – u źródeł kultury” edycja 2022r. Dokonując 
zgłoszenia należy wskazać kategorię, stosownie do § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a nadto 
imię, nazwisko lub nazwę nominowanego do nagrody kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem 
kandydatury. Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie na płycie CD bądź innym nośniku danych 
lub w przypadku prac plastycznych, kosmetycznych bądź kulinarnych, zgłaszanego rękodzieła. 
N a g ra n i a o r a z z g ło s z e n i a m o żn a t a k ż e w y s ł a ć m a i l o w o p o d a d r e s e m 
folklor@radio.rzeszow.plFormularze zgłoszenia będą rozsyłane razem z zaproszeniem do 
wnioskowania. Formularze do pobrania będą także dostępne na stronie internetowej 
Organizatora. 

6. W przypadku zgłaszania kandydatów w kilku kategoriach, należy tego dokonać w osobnych 
zgłoszeniach. 

7. Zgłaszający składa wraz ze zgłoszeniem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza 
prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

§ 4. 
Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru laureatów. W skład Komisji 
Konkursowej może wchodzić do pięciu Członków. Komisja Konkursowa spośród swoich członków 
większością głosów wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje jej 
pracami i przewodniczy obradom.  

2. Dla ważności obrad Komisji Konkursowej wymagana jest obecność całego składu jury. 
3. Członek Komisji Konkursowej nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić 

Przewodniczącemu Komisji Konkursowej swoje propozycje na piśmie, stosownie do celu  
i przedmiotu danego posiedzenia. 

4. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji  
o laureatach, aż do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników.  

5. Komisja może udzielać konsultacji merytorycznych po ogłoszeniu wyników. 

§ 5. 
Ocena zgłoszeń i wybór laureatów 

1. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszeń do Konkursu i przekazuje je 
Komisji Konkursowej. 

2. Lista artystów zakwalifikowanych do konkursu pojawi się na stronie internetowej Radia Rzeszów 
do dn. 24 kwietnia 2022. 

3. Komisja Konkursowa wyłania nominowanych oraz laureatów biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: 
a) W kategorii solistów śpiewaków i instrumentalistów: 
-dobór repertuaru 
-zgodność repertuaru z regionem 
-sposób wykonania 
-walory artystyczne prezentacji 
-stylistykę gry 
-sposób ornamentacji 

b) W kategorii zespołów folklorystycznych i folkowych 
- ogólny wyraz artystyczny 
- dobór repertuaru 
- inspiracje zgodne z muzyką tradycyjną regionu 
- aranżację 
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- sposób wykonania 

c) W kategorii kapel ludowych 
- instrumentarium zgodne z regionem 
-dobór repertuaru 
- stylistyka wykonawcza 
- wierność wykonania zgodna z tradycją 
- autentyzm 

d) W kategorii rękodzieło i sztuka ludowa 
- zgodność stosowanych wzorów z regionem 
-estetyka wykonania 
- walory artystyczne 
- smak 
- zgodność z tradycjami kulinarnymi regionu 
- osadzenie przedstawianego dzieła w tradycji 

e) W kategorii animator kultury 
- propagowanie kultury tradycyjnej 
- dorobek artystyczny 
- zaangażowanie w proces przekazywania tradycji 

4. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, zawierający w szczególności 
listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom. 

5. Laureaci zobowiązują się wystąpić w koncercie laureatów na scenie plenerowej 
Polskiego Radia Rzeszów w dniu 3 maja 2022.  

6. Organizator typuje reprezentantów konkursu regionalnego na Ogólnopolski Festiwal „Jawor – u 
źródeł kultury” 

§ 6. 
Termin rozstrzygnięcia Konkursu 

1. Nagrody RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury” zostaną wręczone podczas uroczystej gali w 
dniu 3 maja 2022. Informacje o laureatach zostaną ogłoszone po 24 kwietnia na stronie 
internetowej www.radio.rzeszow.pl oraz na antenie. Laureaci zostaną również powiadomieni 
telefonicznie o zdobytych nagrodach. 

§ 7.  
Postanowienia końcowe 

1. Właścicielem wszelkich praw majątkowych  i niemajątkowych związanych z Konkursem  
o Nagrodę RzeszOFFolk/ „Jawor- u źródeł kultury”, a w szczególności takich jak prawo do logo i 
nazwy Konkursu, jest Radio Rzeszów. 

2. Konkurs RzeszOFFolkjest konkursem regionalnym we współpracy z  Polskim Radiem Kielce jako 
organizatorem konkursu ogólnopolskiego pt. „Jawor – u źródeł kultury”. 

3. Radio Rzeszów dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu z zachowaniem jego 
istotnych postanowień, przerwania lub odwołania Konkursu, a także zawieszenia organizacji 
Konkursu bez wskazywania przyczyny. 

4. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać  
od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.rzeszow.pl.  

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Radia Rzeszów oraz na stronach internetowych 
www.radio.rzeszow.pl. 

6. Dokonując zgłoszenia do Konkursu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.  

7. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby 
Konkursu, zgodnie z ustawą z  dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity, Dz.U.2019.1781)  
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 
zgłaszającego lub osoby zgłaszane.  
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8. Laureacikonkursu wyrażą zgodę na sporządzenie i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z 
konkursem, w tym na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, i z tego 
tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.  

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień - nagrywanie i publikowanie (w 
radio, telewizji i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.  

10. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U.2019.1781)  
oraz na udostępnienie ich danych osobowych fundatorom nagród w celu identyfikacji i realizacji 
nagrody  

11. Laureaci wyrażają zgodę na podanie ich  imienia i nazwiska w informacjach ogłaszanych na 
antenie radiowej, stronach internetowych, mediach społecznościowych. 

12. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie 
danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje 
unieważnienie osiągniętych wyników.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty 
elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również 
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody 
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

14. Uczestnicy konkursu, którzy są małoletni winni mieć zgodę rodziców/opiekunówprawnych na 
udział w konkursie wyrażoną na piśmie. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

16. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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Załącznikdo Regulaminu Konkursu o Nagrodę  
RzeszOFFolk/ „Jawor – u źródeł kultury”  Edycja 2022 r. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział…………………………………..(imię i nazwisko dziecka), 

PESEL…………………………, w Konkursie o NagrodęRzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury”, 

 na warunkach określonych w Regulaminie, który jest mi znany. 

        ………………………………………… 

           Podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik do zgłoszenia w Konkursie o Nagrodę  
RzeszOFFolk/ „Jawor – u źródeł kultury”  Edycja 2022 r.  

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 
dalej RODO – Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Polskie Radio 
Rzeszów” S.A. z/s w Rzeszowie ul. Zamkowa 3.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja 
niniejszej umowy. Dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 
obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i 
realizacja niniejszej umowy.  

3. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Organizatorem oraz na potrzeby 
archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych 
(rachunkowo-podatkowych). Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W związku z faktem, iż rezultatem niniejszej umowy jest 
artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, dane osobowe Wykonawcy utrwalone w formie artystycznego wykonania, przetwarzane będą 
przez Organizatora na podstawie przepisów tejże ustawy i przez okresy w niej przewidziane. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO. 
Powyższe uprawnienia można realizować w sposób opisany w ust. 5 poniżej. Wykonawcy przysługuje również 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  

5. W sprawie danych osobowych  Wykonawca może kontaktować się mailowo, a także  pocztą tradycyjną pod 
adresem „Polskie  Radio Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3, Rzeszów. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych ze zgłoszeniem konkursowym  i udziałem 
Wykonawcy w konkursie RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury 2022”. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Producent 
nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 
zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce 
wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z 
obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora oraz inne 
podmioty świadczące usługi na zlecenie Producenta w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem………………………………………………………………., 

(imię i nazwisko) 

PESEL……………………………, przyjmuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich  

danych osobowych.  

        ………………………………………… 

        Data i podpis 
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Data, miejscowość 

RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury” Edycja 2022 

Formularz zgłoszeniowy 

Nazwa i adres Zgłaszającego: 

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

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

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

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

Osoba uprawniona do kontaktu (imię, nazwisko, nr tel. e-mail) 

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

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

Do nagrody RzeszOFFolk / „Jawor – u źródeł kultury” 2022 r. zgłaszam w kategorii : 
(wskazać kategorię według Regulaminu) 

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

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

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

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę RzeszOFFolk / 
„Jawor–  u źródeł kultury” Edycja 2022 r., akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

…………………………………………
… 

Data i podpis osoby uprawnionej 

                           do reprezentowania Zgłaszającego 
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