REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ”
REDA 2019

1. ORGANIZATOR
Konkurs „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ” organizowany jest przez Fabrykę Kultury w Redzie we współpracy z Agencją
Artystyczną Falala.

2. CEL
Konkurs „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ” realizowany jest w celu wspierania młodych talentów wokalnych, promowania
aktywności młodzieży z Redy i całego województwa pomorskiego, a także w celu przybliżenia młodemu pokoleniu
poezję Karola Wojtyły.

3. MIEJSCE I CZAS TRWANIA:
TERMIN ZGŁOSZEŃ: DO GODZ. 20:00, 12.04.2019R.
1)Zgłoszenia można słać drogą mailową: agencjaartystycznafalala@gmail.com lub dostarczyć osobiście: Fabryka
Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59a
2)Załączniki, które musi zawierać zgłoszenie:
•

Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich
prawnego opiekuna

•

Plik filmowy lub odnośnik do występu uczestnika

•

Podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z Klauzulą Informacyjną

3)Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie udostępniona 15.04.2019 r. na stronach https://mdk.reda.pl/
oraz na https://www.facebook.com/AgencjaArtystycznaFalala

KONCERT FINAŁOWY konkursu „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ” odbędzie się 3 maja 2019 roku w parafii p.w. św.
Antoniego Padewskiego w Redzie (ul. Fenikowskiego 4) o godz. 19:00.
Tego samego dnia o godz. 15:00 odbędzie się próba generalna koncertu, na której obecność finalistów jest
obowiązkowa.

4. UCZESTNICY:
1)W konkursie „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ” mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół i ośrodków kultury z całego
województwa pomorskiego.
2)Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia uczestników):
•

11-13 lat,

•

14-16 lat,

•

17-20 lat.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ”
1)Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie „Formularza
zgłoszeniowego”.
2)Elementem „Formularza zgłoszeniowego” jest również:
a) przesłanie (lub dostarczenie) pliku filmowego. Nagranie zawierać powinno film, w którym uczestnik śpiewa
dowolną piosenkę w języku polskim z podkładem instrumentalnym (tzw. karaoke). Może być to nagranie
zarejestrowane telefonem komórkowym w domu, w szkole, w dowolnym miejscu (do przesyłania dużych
plików polecamy m.in. stronę www.wetransfer.com).
Filmy te nie będą upubliczniane.
b) link do występu uczestnika (np. na stronie YouTube), gdzie uczestnik wykonuje dowolny utwór w języku
polskim z podkładem instrumentalnym.
3)Przesłanie „Formularza zgłoszeniowego” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

6. PRZEBIEG KONKURSU:
1) JURY: Nadesłane nagrania uczestników/występy podane w linku oceniane będą przez jury złożone z jurorów
wybranych przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.

2) WARSZTATY WOKALNE: Wybrani przez jurorów finaliści podczas warsztatów wokalnych pracować będą nad
utworami, które wykonają na KONCERCIE FINAŁOWYM - będą to wiersze Karola Wojtyły, z muzyką Weroniki KorthalsTartas, Mirosława Hałendy oraz Szymona Kamińskiego.

3) KONCERT FINAŁOWY: Podczas Koncertu Finałowego laureatom towarzyszyć będzie zespół zawodowych muzyków
w składzie:

Marcin Ciesielski – perkusjonalia, Mirosław Hałenda – instrumenty klawiszowe
Aleksander Kamiński – saksofony, Krzysztof Paul - gitary
Maciej Sadowski – kontrabas, gitara basowa

7. NAGRODY:
1)Finaliści wezmą udział w warsztatach wokalnych, wystąpią podczas KONCERTU FINAŁOWEGO z towarzyszeniem
muzyków oraz otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2)O liczbie finalistów decyduje jury.
3)Dla laureata nagrody Grand Prix - nagranie w studio nagraniowym premierowego utworu skomponowanego przez
Weronikę Korthals-Tartas i Mirosława Hałendę do jednego z wierszy Karola Wojtyły.

8. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:
1) Organizator nie pokrywa kosztów podróży i wyżywienia.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu oraz regulaminu oraz zmiany zasad prowadzenia bez
podawania przyczyn.
3) Instytucje lub osoby delegujące uczestników zobowiązane są do ubezpieczenia każdego delegowanego uczestnika
na czas podróży i pobytu na Festiwalu.
4) Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
5) Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas konkursu ponoszą opiekunowie.
6) Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami, w tym
rejestrowana w formacie DVD, a także poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja
uczestnika do udziału w konkursie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Fabrykę
Kultury w Redzie oraz Agencję Artystyczną Falala wizerunku uczestnika, w tym na obrót egzemplarzami, na których
utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami.
Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie konkurs, w
materiałach służących popularyzacji i promocji działań na rzecz młodzieży w zakresie rozpowszechniania wizerunku w:
mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz
innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone
wobec osób trzecich przez uczestników podczas konkursu.
7) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Weronika Korthals-Tartas
(tel. 601-694-501, mail: agencjaartystycznafalala@gmail.com).

DANE ADRESOWE ORGANIZATORA
Miejski Dom Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59A
84-240 Reda
www.mdk.reda.pl

KONKURS „MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UCZESTNIK:
IMIĘ I NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
KATEGORIA WIEKOWA (DECYDUJE ROK URODZENIA UCZESTNIKA):
11-13 LAT □
14-16 LAT □
17-20 LAT □
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ:

ADRES UCZESTNIKA:
ULICA:
MIEJSCOWOŚĆ:
KOD POCZTOWY:

OSOBA ZGŁASZAJĄCA
IMIĘ I NAZWISKO:
TELEFON DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZGŁOSZENIE:
EMAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZGŁOSZENIE:

PLIK / LINK Z PIOSENKĄ
TYTUŁ PIOSENKI I ORYGINALNY WYKONAWCA:
LINK DO POBRANIA PLIKU FILMOWEGO (POLECAMY STRONĘ WWW.WETRANSFER.COM DO PRZESYŁANIA DUŻYCH
PLIKÓW):
LUB
LINK DO WYSTĘPU UCZESTNIKA (NP. NA STRONIE YOUTUBE):

…………………………………………………………………………………………..
Podpis opiekuna / pełnoletniego uczestnika

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 w związku z art. 8 ust. 1 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oświadczam, iż zapoznałem się z
klauzulą informacyjną stanowią załącznik do niniejszej zgody i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* przekazanych w złożonej w celach realizacji konkursu „Młodzi
śpiewają Wojtyłę” przez Miejski Domu Kultury w Redzie oraz Agencję Artystyczną Falala.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka i oświadczam, iż
zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Kultury w Redzie oraz Agencja Artystyczna Falala.
2. Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji konkursu MŁODZI
ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) 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
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.
3. Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu MŁODZI ŚPIEWAJĄ WOJTYŁĘ.

…………………………………………………………………………………..
Podpis opiekuna / pełnoletniego uczestnika

