
Regulamin konkursu „Wróćmy na jeziora"

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie muzycznym pt. 

„Wróćmy na jeziora", którego organizatorem są:

• Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

Ul. Kolejowa 6

11-730 Mikołajki

• Szkoła Podstawowa w Mikołajkach 

Ul. Papieża Jana Pawła II 7

11-730 Mikołajki

(87) 4216 434

• Urząd Miasta i Gminy Mikołajki

Ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

Cel konkursu

- ocalenie od zapomnienia twórczości nieżyjących polskich artystów,

- odkrywanie młodych talentów,

- krzewienie dorobku artystycznego polskich twórców wśród młodzieży.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs  odbędzie  się  w  dniach  23-24  marca  2020  roku  w  Centrum  Kultury
„KŁOBUK” w Mikołajkach.

Zasady konkursu

 1.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  każdy  kto  kwalifikuje  się  do  jednej  z
podanych kategorii

a) I grupa wiekowa: 11-13 lat 

b) II grupa wiekowa: 14-16 lat



c) III grupa wiekowa: OPEN

d) IV grupa: ZESPOŁY

2. Etapy konkursu

2.1. Do dnia 15.02.2020 r. uczestnicy nadsyłają nagranie wybranego przez
siebie utworu. Mogą być to amatorskie nagrania (np. telefonem komórkowym) do
100 MB lub .mp3 (w przypadku adresu e-mail). DEMO należy wysłać na adres e-
mail  festiwal@wrocmynajeziora.pl lub   listownie  na  adres:  Centrum  Kultury
"Kłobuk"  ulica  Kolejowa  6,  11-730  Mikołajki,  bądź  składając  je  osobiście  w
siedzibie  Centrum  Kultury  "Kłobuk"  w  Mikołajkach.  Do  każdego  zgłoszenia
obligatoryjnie należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

2.2  Do  dnia  01.03.2020  r.  Jury  powołane  przez  Organizatora  dokona
wstępnej weryfikacji i zakwalifikuje wykonawców do dalszej części konkursu.

2.3 Dnia 01.03.2020 r. – Organizator poinformuje drogą elektroniczną osoby
biorące udział w konkursie o wynikach eliminacji. 

3.  W pierwszym dniu konkursu uczestnik zobowiązany jest potwierdzić przybycie
oraz uiścić wpisowe w wysokości 10 zł w biurze festiwalu. 

4.   Oceny  Uczestników  konkursu  dokona  Jury  powołane  przez  Organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

 Jury oceniać będzie:

• - dobór repertuaru, 

• - opracowanie muzyczne, 

• - ogólny wyraz artystyczny, 

• - stopień trudności prezentacji wykonywanych utworów. 

5. Jury składające się z laureatów programu „The Voice of Poland”.

6.  Akompaniament  jest  dopuszczany  w  formie  "żywych"  instrumentów  lub
podkładów w formie pendrive (.mp3; .wav).

7. Uczestnik ma prawo wyboru utworu z repertuaru jednego dowolnie wybranego
artysty: 



1) Zbigniew Wodecki;

2) Czesław Niemen;

3) Andrzej Zaucha;

4) Krzysztof Klenczon;

5) Ryszard Riedel;

6) Anna Jantar;

7) Kora Jackowska;

8) Grzegorz Ciechowski;

9) Ada Rusowicz;

10) Kasia Sobczyk;

11) Irena Jarocka.

8. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów zgłoszeniowych.

9. Nagrody za zwycięstwo w konkursie 

I miejsce = 700 zł

II miejsce = 500 zł

III miejsce = 300 zł

Nagrody pieniężne oraz upominki przyznawane będą bezpośrednio po ogłoszeniu
wyników.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

2.  Organizator  nie  zapewnia  noclegów  ani  wyżywienia  (  poza  napojami  i
przekąskami w trakcie przesłuchań). 



3.  Osoby  mogą  być  zgłaszane  przez  instytucje,  np.  szkoły,  domy  kultury,
stowarzyszenia lub osoby prywatne. Można zgłosić dowolną ilość wykonawców.

4. Organizator może wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku naruszenia przez
niego postanowień niniejszego regulaminu.

5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmian  niniejszego  regulaminu  w każdym
czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i
zawiadomień uczestników konkursu. 

6.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  uczestnika
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych
uniemożliwiających kontakt z wykonawcą w związku z prowadzeniem konkursu. 

7.  Udział  w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad
niniejszego regulaminu.

8.  Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  zmiany  terminu  przeprowadzenia
konkursu,  jak  również  przerwania,  bądź  zawieszenia  konkursu  z  przyczyn
niemożliwych do przewidzenia, niezależnych od Organizatora. 

9.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych  i  wizerunku  oraz  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  Regulaminem i
akceptacji jego warunków ( zał.nr 2).



Załącznik nr 1

……………………………………..

(pieczęć instytucji patronującej)

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS „WRÓĆMY NA JEZIORA”

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. 1. Imię i nazwisko uczestnika- solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób).

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

1. 2. Imię i nazwisko instruktora.

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

1. 3. Instytucja, którą wykonawca reprezentuje.

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

1. 4. Kategoria wykonawcy.

............................................................................................................................................................

1. 5. Repertuar- autor i tytuł utworu.

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

1. 6. Rodzaj akompaniamentu.

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

1. 7. Dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).

Instruktor/ rodzic/ opiekun prawny/ uczestnik*

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

*Niepotrzebne skreślić



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

           (data)                                                   (podpis osoby zgłaszającej)

Załącznik nr 2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA 

FESTIWALU PIOSENKI „WRÓĆMY NA JEZIORA”

Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  uczestników  są
Organizatorzy I Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Wróćmy na Jeziora”. Dane osobowe
przekazane  Organizatorowi  przez  Uczestników  niniejszego  Konkursu  będą  przez  niego
przetwarzane w celu:  realizacji konkursu , wyłonienia zwycięzców konkursu zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych  z dn. 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1182),
Rozporządzenie  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 .

Poprzez  podanie  danych  osobowych  uczestnika  (uczestnik/rodzic/prawny  opiekun)  i
reprezentowana  przez  niego  instytucja  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  jego  nazwiska  w
materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej i Facebooku Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do: nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w
materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych  Organizatora  (strona  internetowa,  portale
społecznościowe , publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm.).

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

    (data)                          (podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczenie

Oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  Regulaminem  Konkursu  „Wróćmy  na  jeziora”
organizowanego  przez   Szkołę  Podstawową  w  Mikołajkach,  Centrum  Kultury  „Kłobuk”  w
Mikołajkach, Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz akceptuję jego warunki.

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

    (data)                          (podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna)


