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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy instytucji kultury i placówek kulturalnych 

Zespoły muzyczne, grupy twórcze, muzycy 

 

Grupa Miłośników Motocykli OWL’S RIDERS oraz Dom Kultury w Tuchowie organizuje MOTO ROCK 

FESTIWAL pod Patronatem Burmistrza Tuchowa, który odbędzie się 24 czerwca 2023 roku w Tuchowie.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu młodzieżowe i pokoleniowe zespoły rockowe, które 

chciałyby zaprezentować swój program artystyczny, swoje utwory lub utwory innych wykonawców, w tym 

również we własnej aranżacji. 

Festiwal ma na celu promocję i popularyzację muzyki rockowej wykonywanej przez młodzieżowe                     

i pokoleniowe zespoły rockowe. Festiwal przeprowadzony będzie według zasad określonych w regulaminie 

(w załączeniu). W finale Festiwalu odbędzie się wręczenie statuetek i nagród laureatom Festiwalu oraz 

koncert zespołu Hetman. Szczegółowy program Festiwalu, w tym wydarzenia mu towarzyszące zostaną 

opublikowane do 20 maja 2023 r. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do przesłania zgłoszenia do udziału w Festiwalu. 

 

                              Prezes                                                                                            Dyrektor 

Grupy Miłośników Motocykli   OWL’S RIDERS                                                        Domu Kultury w Tuchowie 

                      

                      Mariusz Skrzypek                                                                                     Janusz Kowalski          
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Młodzieżowe i pokoleniowe zespoły rockowe 
zapraszamy na Moto Rock Festiwal 

 
 
Grupa Miłośników Motocykli OWL’S RIDERS oraz Dom Kultury w Tuchowie, zapraszają młodzieżowe 

i pokoleniowe zespoły rockowe do udziału w Moto Rock Festiwalu, który odbędzie się 24 czerwca 

2023 roku. 

Grupa Miłośników Motocykli OWL’S RIDERS oraz Dom Kultury w Tuchowie ogłaszają otwarty Moto 

Rock Festiwal mający na celu promocję i popularyzację muzyki rockowej wykonywanej przez 

młodzieżowe i pokoleniowe zespoły rockowe. Festiwal przeprowadzony będzie według zasad 

określonych w niniejszym regulaminie. W finale Moto Rock Festiwalu odbędzie się wręczenie 

statuetek laureatom Moto Rock Festiwalu oraz koncert zespołu Hetman.  

 

Regulamin 

 

§ 1 

1. Moto Rock Festiwal, zwany w treści regulaminu Festiwalem organizowany jest pod patronatem Burmistrza 

Tuchowa. 

2. Organizatorami Festiwalu są: Grupa Miłośników Motocykli OWL’S RIDERS oraz Dom Kultury  

w Tuchowie ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, zwani dalej organizatorami. 

3. Terminarz Festiwalu: 

a) termin składania zgłoszeń - do 1 maja 2023 r. 

b) termin przesłania informacji wykonawcom o zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu  

- 15 maja 2023 r. 

c) termin Festiwalu - 24 czerwca 2023 r. 

4. Miejsce Festiwalu - estrada na tuchowskim rynku. 

5. Liczba członków zespołu nie może przekraczać 8 osób. 

6. W przypadku, gdy członkami zespołu są osoby niepełnoletnie, wymagana jest pisemna zgoda opiekunów 

prawnych na udział w Festiwalu. Zespołowi, w skład którego wchodzą osoby niepełnoletnie musi 

towarzyszyć pełnoletni opiekun. 

7. Udział w Festiwalu jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Celami Festiwalu są prezentacja artystyczna i promocja wykonawców rockowych (zespołów 

młodzieżowych i pokoleniowych). 

 

§ 2 

1. Warunkiem przystąpienia do Festiwalu jest dostarczenie organizatorowi płyty CD lub innego nośnika 

danych z nagraniem materiału dźwiękowego z repertuaru zespołu (mile widziane również nagrania 

koncertowe), fotografii lub video zespołu, a także wypełnioną i podpisaną przez lidera zespołu kartę 

zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz oświadczenie RODO stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu w liczbie odpowiadającej liczbie członków zespołu (w imieniu 

osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

2. Płytę CD lub inny nośnik z nagraniem wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 1 i 2 należy 

dostarczyć do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2023 na adres: Dom 

Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów lub nagranie wraz ze skanem podpisanych 

załączników nr 1 i 2 przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kultura@dktuchow.pl. 

3. Wymagania techniczne: płyta CD lub inny nośnik danych musi zawierać co najmniej trzy nagrania lub 

minimum 15 minut muzyki zespołu nagranej w formacie mp3. 

 

http://www.tuchow.pl/zglos-zespol-na-festiwal/
http://www.tuchow.pl/zglos-zespol-na-festiwal/
mailto:kultura@dktuchow.pl
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4. Płyta CD lub nośnik z nagraniem muszą być opisane i zawierać: nazwę zespołu i tytuły utworów oraz 

nazwiska autorów zawartych na niej utworów. 

5. Zespoły, których zgłoszenia zostaną doręczone po 1 maja 2023. nie wezmą udziału w Festiwalu. 

6. Płyta lub nośnik niespełniające wymagań technicznych lub dostarczone bez wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wykluczają zespół z udziału w Festiwalu. 

7. Każdy z zespołów może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. 

8. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający – uczestnik Festiwalu. 

9. Kwalifikacji zespołów dokona komisja muzyczna na podstawie nadesłanych materiałów muzycznych wraz 

ze zgłoszeniem. Komisja muzyczna oceniać będzie między innymi: poziom wykonawczy, brzmienie, 

aranżację i ogólny wyraz artystyczny. Zespoły zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do udziału 

w Festiwalu zespołów rockowych drogą mailową w terminie do 15 maja 2023. 

 

§ 3 

1. Zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zespoły wyłonione zostaną przez komisję muzyczną Festiwalu, 

zaś zwycięzcy finału Festiwalu przez jury powołane przez organizatora. 

2. Spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do 1 maja 2023 . komisja muzyczna wybierze zespoły, które 

zaprezentują swoją twórczość podczas festiwalu odbywającego się 24 czerwca 2023 r. w godz. 15.30-

20.30. 

3. Podczas Festiwalu każdy zespół musi zaprezentować 4 utwory, w tym minimum 2 utwory własne. 

4. Czas na przygotowanie i prezentację zespołu wynosi 45 minut 

5. Spośród  zakwalifikowanych zespołów w dniu trwania Festiwalu, czyli 24 czerwca 2023 r. jury Festiwalu 

wyłoni 1 zwycięzcę oraz przyzna 4 wyróżnienia. 

6. Jury Festiwalu oceni między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólny wyraz artystyczny. 

7. Wszystkie decyzje komisji muzycznej i jury dotyczące Festiwalu są nieodwołalne. 

8. Wyniki uczestników Festiwalu i zwycięzców Festiwalu zostaną ogłoszone na stronie organizatora 

www.dktuchow.pl 

§ 4 

1. Zespołowi – zwycięzcy, wyłonionemu przez jury, przyznana zostanie statuetka Burmistrza Tuchowa, 

nagroda pieniężna dla lidera zespołu w wysokości 600 zł oraz spot reklamowy i materiał promocyjny 

wykonany i opublikowany przez Telewizję Tuchów. 

2. Zespołom wyróżnionym przez jury Festiwalu przyznane zostaną statuetki: Grupy Miłośników Motocykli 

OWL’S RIDERS, Domu Kultury w Tuchowie oraz nagrody pieniężne dla liderów zespołów do wysokości 

400 zł, materiał promocyjny wykonany i opublikowany przez Telewizję Tuchów.  

3. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu dojeżdżają na własny koszt. 

 

§ 5 

1. Uczestnik Festiwalu przesyłając zgłoszenie na Festiwal oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów oraz że: 

a) wyraża zgodę na wielokrotne publiczne wykonywanie utworów oraz opublikowanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) członków zespołu w materiałach promocyjnych 

organizatora, 

b) zespół upoważnia organizatora do korzystania z utworów oraz zdjęć składających się na koncert 

zespołu i wykonywanych w ramach młodzieżowej sceny rockowej – Moto Rock Festiwal w Tuchowie 

do dokumentacji, a w szczególności udostępnienia utworów koncertu zespołu telewizji, radiu, mediom 

internetowym oraz zdjęć wykonanych przez akredytowanych fotografów dla prasy, 

c) zespoły wyrażają zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi koncertu oraz wielokrotne 

publiczne odtwarzanie nagrania koncertu w materiałach promocyjnych. 

2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko organizatorowi Festiwalu z tytułu 

naruszenia praw do utworu zakwalifikowanego do Festiwalu, uczestnik Festiwalu, który utwór nadesłał, 

zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie 

szkody i koszty z nimi związane, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej. 

http://www.dktuchow.pl/
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§ 6 
1. Organizator Festiwalu będzie zbierał następujące dane: 

a) od uczestników Festiwalu: imię/imiona i nazwisko, 

b) od zwycięzców Festiwalu: imię/imiona i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, 

nazwa zespołu biorącego udział w Festiwalu. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu i innych osób związanych z realizacją 

Festiwalu jest Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 6525 436,  

e-mail: kultura@dktuchow.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), 

zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 

poz. 1000 i inne. 

3. Szczegółowe informacje w aspekcie przetwarzania danych osobowych uczestników Festiwalu, znajdują 

się w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Domu Kultury w Tuchowie, stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

4. Przystępując do udziału w Festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym 

wizerunku), co zostanie potwierdzone podpisaniem przez uczestnika Festiwalu oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Udział w Festiwalu jest równoznaczny  

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego danych osobowych.  

 

§ 7 

1. Organizator nie zwraca uczestnikom Festiwalu nadesłanych materiałów. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określający zasady Festiwalu i jest dostępny w siedzibie 

organizatora, adres: Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina 10 33-170 Tuchów oraz na stronach 

www.tuchow.pl oraz www.dktuchow.pl 

3. Zgłoszone zespoły, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczone z udziału w Festiwalu. Zgłoszenie 

niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie nie będzie rozpatrzone. 

4. Pytania dotyczące regulaminu Festiwalu należy przekazywać w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na 

adres kultura@dktuchow.pl  

5. Załączniki stanowią integralną część regulaminu Festiwalu. 

 

 

 

                              Prezes                                                                                            Dyrektor 

Grupy Miłośników Motocykli   OWL’S RIDERS                                                        Domu Kultury w Tuchowie 

                      

                      Mariusz Skrzypek                                                                                     Janusz Kowalski          
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Moto Rock Festiwalu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

na Moto Rock Festiwal 

Tuchów 2023 

 
NAZWA ZESPOŁU  ……………………………………………………………………………………… 

 

SKŁAD ZESPOŁU: ………………………………………………………………………………….……. 

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

 

NAZWA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ ……………………………………………………………….. 

 

nr telefonu ……………………………..… e-mail ……………………….………………………… 

 

Przygotowane utwory do prezentacji: 

 

1. ……………………………………………………………………. 
(Podać tytuł utworu) 

 

……………………………………………………………………. 
        (Podać autora tekstu i muzyki) 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………. 
        (Podać tytuł utworu) 

 

         ………………………………………………………………………………………………. 
        (Podać autora tekstu i muzyki) 

 

 

3. ……………………………………………………………………………………. 
        (Podać tytuł  utworu) 
 

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

        (Podać autora tekstu i muzyki) 

 

 

4. ……………………………………………………………………………………. 
        (Podać tytuł utworu) 

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

        (Podać autora tekstu i muzyki) 

 

Potrzeby techniczne ……………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Krótki biogram  zespołu …………………………………………………………………..……………………….. 

 

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

 

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

 

 

……………………………….. 
                                                                                                                                                                            (Data i podpis zgłaszającego) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Moto Rock Festiwalu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FESTIWALU MOTO ROCK FESTIWAL  

 

Ja, niżej podpisana/y 

……………………………………………………………………………………………….................... 
(imię i nazwisko) 

w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem RODO oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 1000 przystępując do Moto 

Rock Festiwalu oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Festiwalu oraz wykorzystanie danych,  

tj. imię i nazwisko poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Domu Kultury, Facebooku Domu 

Kultury, stronie internetowej Gminy Tuchów, „Kurierze Tuchowskim”, Telewizji Tuchów w celu informacji  

i promocji tego wydarzenia. 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 
Czytelny podpis uczestnika Festiwalu, w przypadku osób do 16 roku życia rodzica/opiekuna prawnego 
 

2. Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku z przeprowadzonego Festiwalu oraz wykorzystanie 

tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Domu Kultury, Facebooku 

Domu Kultury, stronie internetowej Gminy Tuchów, „Kurierze Tuchowskim”, Telewizji Tuchów w celu 

informacji i promocji tego wydarzenia. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie  

z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. (Brak podpisu jest równoznaczne 

z niewyrażeniem zgody). 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 
Czytelny podpis uczestnika Festiwalu, w przypadku osób do 16 roku życia rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych w Domu Kultury  

w Tuchowie (załącznik nr 3 do regulaminu Moto Rock Festiwalu). 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 
Czytelny podpis uczestnika Festiwalu, w przypadku osób do 16 roku życia rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Moto Rock Festiwalu 

 

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W DOMU KULTURY W TUCHOWIE 

 

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 (dalej RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DOM KULTURY W TUCHOWIE  

z siedzibą: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, w którego imieniu działa Dyrektor Domu Kultury. 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: kultura@dktuchow.pl, telefonicznie pod nr 

tel. 14 6525 436 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez 

e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane (tj. m. in.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, 

seria i numer dowodu osobistego, wizerunek) będą w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu,  

w tym informacyjno-promocyjnym, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a 

RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora (art. 6 ust.1 lit. f RODO)  

w kwestii dokumentacji finansowo-rozliczeniowej Festiwalu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  

w pkt 5 celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału  

w Festiwalu. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Domem Kultury  

w Tuchowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Kultury  

w Tuchowie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

przenoszenia swoich danych (jeżeli zostaną odpowiednie warunki zawarte  

w RODO). 

12. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Uwaga! Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, 

którego dokonano przed jej wycofaniem. 

13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich państw 

trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook Domu Kultury w Tuchowie. 

14. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dom Kultury w Tuchowie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 
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