REGULAMIN KONKURSU dla wokalistów Festiwalu im. Ireny Jarockiej
1.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu są Fundacja im. Ireny Jarockiej z siedzibą w Warszawie
przy ul. Poetów 10c/14,
03-147 Warszawa, nr KRS: 0000560676 oraz Stowarzyszenie Cygnus z siedzibą w
Gdańsku 80-254 przy ul.
Partyzantów 60a/6, nr KRS: 0000649911
2. CEL KONKURSU
Konkurs jest częścią Festiwalu im. Ireny Jarockiej i ma na celu promowanie
wokalistów, głownie
wchodzących w świat muzyki. Ich udział w konkursie wokalnym, ma im pomóc
zaprezentować się szerszej
publiczności, a ufundowane nagrody pieniężne i rzeczowe mają ułatwić im
początek kariery muzycznej.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnicy Festiwalu to osoby pełnoletnie, bez limitu wiekowego i podziału na
płeć.
4. PRZEBIEG KONKURSU
1.

Karta Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wypełnione karty zgłoszeniowe i gotowe nagrania przyjmowane są do 24 czerwca
2022, tylko w formie cyfrowej (podpisany skan/fotografia) na adres mailowy:
kontakt@festiwaljarockiej.pl Nagrania w formie audiowizualnej należy załączyć
jako link do portalu YouTube w treści maila oraz na karcie zgłoszeniowej.
3. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny z listy nagrań
konkursowych. Wykonanie z półplaybackiem (wybrane podkłady do pobrania na
stronie

www.festiwaljarockiej.pl)

lub

z

własnym

akompaniamentem.

Czas

prezentacji nie powinien przekroczyć długości nagrania.
4. Przesłane nagranie utworu powinno być zarejestrowane jednym nośnikiem
(obraz + dźwięk), w preferowanej orientacji poziomej, jakości 1920x1080 px.
Nagrania pozbawione obrazu bądź dźwięku nie będą oceniane.
5. Jury Festiwalu stanowią osoby wybrane przez Organizatora. Jury oceni nadesłane
prace uczestników. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.
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6. Spośród nadesłanych prac, Jury wybierze 3 laureatów konkursu, którzy zostaną
zaproszeni na Festiwal im. Ireny Jarockiej, gdzie nastąpi finał konkursu. Wyniki
zostaną podane do 8 lipca 2022 na stronie internetowej Festiwalu oraz na
profilach

organizatorów

w

mediach

społecznościowych,

a

Organizator

skontaktuje się z laureatami.
7. Finał konkursu odbędzie się podczas Festiwalu im. Ireny Jarockiej w Gdańsku, 6
sierpnia 2022 w Teatrze Leśnym.
8. Podczas

festiwalu,

każdy

z

laureatów

zaprezentuje

się

publiczności

z

akompaniamentem zapewnionym przez Organizatora, prezentując obowiązkowe
w tej edycji nagranie „Kawiarenki” oraz 3 wylosowane przez Organizatora
nagrania z repertuaru Ireny Jarockiej.
9. Organizator zapewni laureatom, próbę przed koncertem, ewentualny zwrot
kosztów podróży czy nocleg, co zawarte będzie odrębną umową.
10. W czasie występu Laureaci zostaną poddani ocenie Jury, które przyzna trzy
statuetki, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Odpowiednio:


I MIEJSCE- 1500 zł



II MIEJSCE- 1000 zł



III MIEJSCE- 500 zł

11. Przyznana zostanie również dodatkowa nagroda rzeczowa, którą przyzna
Festiwalowa publiczność.
12. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź
przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
3. Ze względu na sytuację epidemiczną Organizator zastrzega prawo do zmiany
formuły, odwołania Festiwalu oraz rozstrzygnięcia konkursu w innej formie.
4. Koordynatorem konkursu jest: Michał Szulta tel. 886 734 776

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia Konkursu
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Imię i nazwisko
Wiek
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Adres email
Tytuł utworu
Link do utworu
W związku z przekazaniem materiałów, w których został wykorzystany mój wizerunek
wyrażam zgodę na wykorzystanie jego na cele Konkursu. Dostęp na etapie weryfikacji
będzie mieć Jury oraz zaufani dostawcy np. poczty elektronicznej. Wizerunek będzie
przetwarzany i rozpowszechniany w materiałach promocyjnych wydarzenia Festiwalu
przez Organizatora i patronów medialnych oraz media współpracujące z
Organizatorem w ramach w/w wydarzenia. Zezwolenie, o którym mowa obejmuje
wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach
promocyjnych nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na
dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, jak
również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności
gospodarczej Organizatora, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie
wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek, z zastrzeżeniem że
takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami. Udzielam niewyłącznej,
nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
materiałów promocyjnych wydarzenia Festiwal im Ireny Jarockiej, które będzie
prezentowane wyłącznie potencjalnym współpracownikom i kontrahentom oraz
zezwalam na publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań na profilach, mediach
społecznościowych, kanale youtube, na stronie internetowej Organizatora, gdzie będą
one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Dane osobowe będą przekazywane
podmiotom zarejestrowanym w USA: Facebook INC. Oraz Google LLC – oba podmioty
przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały certyfikat zgodności
działania z RODO;
Wyrażam zgodę na opatrzenie mojego wizerunku znakami graficznymi
indywidualizującymi – logiem Organizatora.
Zgoda obowiązuje przez czas trwania Konkursu do jej odwołania. Zgoda może być w
każdym momencie wycofana, jednak nie wpływa ona na przetwarzanie wizerunku
przed cofnięcie zgody. Odwołanie zgody uniemożliwi wykorzystanie wizerunku w
publikacjach po chwili wpłynięcia odwołania, nie będzie natomiast skutkowało
wycofaniem z przestrzeni publicznej materiałów opublikowanych wcześniej.

Zgoda na wykorzystanie
wizerunku

Podpis i data
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych
Uczestników Konkursu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Akceptuję Regulamin
konkursu oraz
zapoznałem/am się z
Informacją o
przetwarzaniu moich
danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Cygnus z
siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 60a/6 80-254, nr KRS 0000560676
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: info@cygnusgdansk.pl
Dane osobowe z formularza oraz wizerunku będą przetwarzane w celach realizacji
Konkursu przez okres trwania Konkursu max. 3 m-ce oraz niezbędny okres
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
Dane będą udostępnione Jury oraz innym zaufanym partnerom w zakresie
niezbędnym m.in. dostawcy usług poczty elektronicznej, media społecznościowe,
strona www Festiwalu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoim danych, sprostowania ich,
usunięcia swoich danych art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, na
podstawie art. 18 RODO, przenoszenia ich oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego.

Podpis i data

REGULAMIN KONKURSU dla wokalistów Festiwalu im. Ireny Jarockiej

Strona 3 z 3

