REGULAMIN
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Poniesie Nas Muzyka”

ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów, Plac pod Lipami 9 76-004 Sianów
Kontakt: 94/342-04-96, mail: imprezy@cksianow.pl
Koordynator Konkursu: Katarzyna Grudzień- Kuśka tel. 94/342-04-96

Zapraszamy do wzięcia udziału solistów oraz zespoły muzyczne z całej Polski w Konkursie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Poniesie nas muzyka” w Sianowie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy marzą o karierze muzycznej i są amatorami, profesjonalistami. Na co dzień
ćwiczą w instytucjach kultury, ośrodkach kształcenia, szkołach, kółkach zainteresowań czy po prostu śpiewają w domu.
Celem konkursu jest prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych artystów oraz promowanie
kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. Promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej i wokalno – instrumentalnej.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zaprezentować jedną piosenkę w dowolnym
repertuarze w języku polskim lub angielskim i przesłać nagranie ( może być wykonane telefonem) wraz
z Kartą Zgłoszenia.
Druk Zgłoszenia wysyłamy na maila imprezy@cksianow.pl wraz z linkiem do serwisu internetowego
YouTube z nagraniem konkursowym.
Następnie z przesłanych zgłoszeń zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy zostaną zaproszeni na finał
do Kina Zorza w Sianowie w dniu 28 maja 2022r. Finał konkursu będzie polegał na zaprezentowaniu na
żywo zgłoszonego wcześniej nagrania konkursowego przed jury konkursowym oraz zgromadzoną
publicznością w tym samym dniu. Po zaprezentowaniu się wszystkich finalistów nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu.
KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w 4 kategoriach:
A - wiek 7-10lat
B - wiek 11-15
C - młodzież szkół ponadpodstawowych
D - zespół muzyczny ( wiek uczestników do 18 lat)
W kategoriach A, B i C soliści prezentują 1 utwór muzyczny z podkładem muzycznym (półplayback).
Kategoria D to zespół muzyczny składający się maksymalnie z 10 członków, w tym przynajmniej jeden z nich śpiewa.

ETAPY KONKURSU
I ETAP
do 30 kwietnia 2022r. do godz. 24:00 należy przesłać na maila imprezy@cksianow.pl Kartę Zgłoszenia wraz z linkiem
do serwisu YouTube z nagraniem konkursowym.
Uwaga! Repertuar zgłoszony nie może być zmieniony podczas trwania konkursu.
ZGŁOSZENIE – Załącznik nr 1 – Solista i Załącznik nr 2 – Zespół do Regulaminu Konkursu. W przypadku osób
niepełnoletnich wypełnia Rodzic lub Opiekun.
4 maja 2022 r. – ogłoszenie wyników I etapu konkursu. Ogłoszenie wyników wraz z listą zakwalifikowanych osób do
II etapu zostanie opublikowane na www.cksianow.pl
II ETAP
14 maja 2022r. – ostateczny termin przesłania podkładów muzycznych solistów zakwalifikowanych na finał konkursu
(w formacie audio lub mp3)
Podkład należy wysłać na maila imprezy@cksianow.pl w formacie audio lub mp3 z opisem Imię i nazwisko uczestnika.
Dokonać wpisowe 10 zł Solista i 20 zł za Zespół na konto Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna GiM Sianów, tj.
BS Sławno 49 9317 1012 2005 0050 9773 0001,
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/-czki lub nazwa zespołu muzycznego
28 maja 2022r. godz. 10:00 – finał konkursu. Zakwalifikowani uczestnicy wykonają utwór konkursowy w kolejności
ustalonej przez Organizatora. Finał konkursu odbędzie się w Kinie Zorza w Sianowie 76-004, Plac pod Lipami 9.
KRYTERIA OCEN
Dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny, w tym stylowość wykonania.
Dykcja, intonacja, interpretacja oraz walory brzmieniowe.
NAGRODY
Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł, a na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody rzeczowe
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać placówki kulturalne, oświatowe oraz inne zajmujące się
upowszechnianiem kultury, jak również osoby prywatne.
2. Podczas finału niepełnoletni uczestnicy znajdują się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego/ opiekuna
pełnoletniego.
3. Organizator nie odpowiada za jakość przesłanych podkładów muzycznych, ani ich nie zapewnia.
4. Organizator zapewnia nagłośnienie w dniu finału.
5. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i pobytu uczestników oraz ich uczestników podczas finału.
6. II etap konkursu - finał będzie prowadzone publicznie i mogą być przez organizatorów przeglądu bez jakichkolwiek
odpłatności dla uczestnika rejestrowane, fotografowane i rozpowszechniane.
7. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na głównego organizatora przeglądu swoje prawa majątkowe
związane z wykonywaniem utworu.
8. Kwalifikacją do finału oraz o przyznaniu nagród finałowych decyduje jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury
są nieodwołane, a decyzje niezaskarżalne. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub dzielenia ich na
zasadzie ex aequo.
9. I Etap konkursu jest bezpłatny, natomiast zakwalifikowane osoby do drugiego etapu wnoszą wpisowe: Soliści 10 zł i
Zespoły Wokalne 20 zł.
10. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
12. Organizator ma prawo do zmian w formule konkursu oraz terminów spowodowanymi pandemią lub innymi
zdarzeniami o charakterze losowym oraz uzasadnionymi przyczynami niezależnymi od niego.
13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator do 3 dni roboczych na podstawie zgłoszenia/zapytania
wysłanego drogą mailową na adres imprezy@cksianow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie
„RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO,
przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta, Plac pod Lipami 9,
76-004 Sianów
II. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Andrzeja Dębowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: a.debowski@sianow.pl,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów,
określonego przepisami prawa: zgodnie z art.6 ust.1 lit.a, b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy na wynajem
lokalu i zorganizowanie imprezy..
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody,
a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej
umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

