
FAFURIADA 2018
II TURNIEJ TAŃCÓW KURPIOWSKICH

6 października 2018 r. Łomża         

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W TURNIEJU TAŃCÓW KURPIOWSKICH

I. Dopuszczenie pary do uczestnictwa w turnieju następuje na podstawie:
1. przesłania karty zgłoszenia na adres e-mail: meandry.lomza@gmail.com w terminie 

do 25 września 2018 r.
2. dokonania opłaty  startowej  w wysokości  20 zł/os  w terminie do  1 października  

2018 r. na konto: 22124015321111001045939609
3. rejestracji w Biurze Organizacyjnym Fafuriady w dniu odbywania się turnieju.

II. Muzyka
1. Turniej rozgrywany będzie przy muzyce granej na żywo przez kapelę kurpiowską.
2. Czas trwania poszczególnych tańców ok. 2 min.
3. Wykorzystywane będą melodie zawarte między innymi na płycie „Muzyka źródeł

vol. 6 Kurpie, Puszcza Zielona”. 
Lista utworów z CD:

 04 Fafur
 11 Olender
 13 Stara baba
 17 Powolniak - dla starszych
 18 Oberek
 19 Powolniak - dla młodych

Konik – ogólnie znana wersja 
Okrąglak – różne melodie np. „Tańcujze dziewcyno”, „Kanarek spsiewa”

III. Uczestnicy turnieju i instruktorzy par tarniejowych mają zapewniony obiad.

IV. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie.

V. Klauzula informacyjna.
1. Podanie danych i  zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne  

do przyjęcia zgłoszenia oraz udziału w Fafuriadzie 2018.
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2. Przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  utrwalanie  i  przetwarzanie  wizerunku

uczestników związane jest z realizacją, w tym promocją przedsięwzięcia Fafuriada.
3. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie

przez wysłanie wiadomości e-mail na adres meandry.lomza@gmail.com. Cofnięcie
zgody  przez  zakończeniem  Fafuriady  2018  będzie  wiązać  się  z  rezygnacją  
z uczestnictwa w przedsięwzięciu.

4. Uczestnikowi Fafuriady 2018 przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i  przenoszenia danych jak również prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi. 

VI. Uczestnicy FAFURIADY 2018 wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem
w  czasie  wydarzenia  oraz  ich  utrwalenie,  wielokrotne  wykorzystywanie,  obróbkę  
i  powielanie,  za  pośrednictwem  dowolnego  medium  do  celów  promocyjnych  
i archiwizacyjnych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także udzielają
organizatorowi  nieodpłatnego  prawa  do  wykorzystania  zapisów  audiowizualnych  ich
artystycznych wykonań w trakcie Fafuriady 2018.

VII. Instruktor/kierownik uczestników Fafuriady posiada niezbędne oświadczenia:
1. zgodę  uczestników  (w  przypadku  osób  niepełnoletnich  ich  rodziców  

lub opiekunów) do przekazania danych w niniejszym zgłoszeniu.
2. wyrażenie  zgody  uczestnika  na  przetwarzanie  danych  przez  Społeczno-

Oświatowe  Stowarzyszenie  Horyzonty  z  siedzibą  przy  ul.  Kopernika  16,  
18 – 400 Łomża w celu przyjęcia zgłoszenia i udziału w Fafuriadzie 2018.

VIII. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu 25 zł/os.

IX.  Szczegółowy  program  Fafuriady  2018  i  Turnieju  Tańców  Kurpiowskich  zostanie
przekazany po zakończonej rekrutacji.

X. Kontakt:
Urszula Kozikowska – tel.601 894 644, e-mail: meandry.lomza@gmail.com
Mariusz Żwierko – tel. 668 336 090, e-mail: mariuszwierko@gmail.com
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