
REGULAMIN KONKURSU

„ArtVoices vol. 1”

• Organizator

Wąbrzeski Dom Kultury

ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno

tel./fax 56 688 17 27

email: artxvoices@gmail.com

• Termin i miejsce

Konkurs rozpocznie się 19.06.2021 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury lub
Parku przy WDK. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny rozpoczęcia imprezy.
(w przypadku zmiany daty lub godziny uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie).

• Cel konkursu

Prezentacja dorobku artystycznego śpiewających młodych artystów.

• Repertuar

Każdy z uczestników przygotuje jedną piosenkę w języku polskim lub angielskim.

• Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w kategoriach:

• 10- 15 lat

• 16- 21 lat

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

Zgłoszenie udziału w konkursie w formie pisemnej (zał. nr 1 i 2) w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2021 r. 
(decyduje data wpływu zgłoszenia do WDK).

Prezentacja jednej piosenki w języku polskim lub angielskim

Miejsce zamieszkania uczestnika w powiecie wąbrzeskim.



• Kryteria oceny:

Organizator zapewnia profesjonale jury, które oceniać będzie:

umiejętności wokalne,

muzykalność,

autorską interpretację piosenek,

dobór repertuaru,

ogólny wyraz artystyczny,

Jury zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. 

Decyzja jury jest ostateczna.

• Uwagi:

Koszty związane z przejazdem, ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy.

Organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (pendrive)

Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie wynikłe w trakcie konkursu rozpatruje organizator w porozumieniu z komisją 
sędziowską.

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii.

Nadesłanie karty zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

• Nagrody:

 I miejsce- Teledysk do wybranej piosenki, wykonanej przez laureata na konkursie oraz przygotowanie wokalne do
nagrań + dyplom + udział w 3 dniowych warsztatach wokalnych.

II miejsce- 3h prywatnych konsultacji wokalnych z osobą prowadzącą warsztaty + dyplom + udział w 3 dniowych 
warsztatach wokalnych.

III miejsce- 2h prywatnych lekcji wokalnych z osobą prowadzącą warsztaty + dyplom + udział w 3 dniowych 
warsztatach wokalnych.

Warsztaty wokalne będą przewidziane dla 5 osób z każdej grupy.

Każdy uczestnik, który otrzyma zaproszenie na warsztaty, otrzyma także nagranie piosenki wraz z wideo. Nagrania
realizowane będą podczas warsztatów.

Teledysk zostanie zarejestrowany na terenie Wąbrzeźna przez Miejską Telewizję Kablową w terminie, który ustali 
organizator wraz z uczestnikiem.

• Bliższe informacje:

Paulina Krzyżanowska tel. 575 273 700, lub 690 011 493

e-mail:   artxvoices@gmail.com   



Załącznik nr 1

Karta uczestnictwa w konkursie i warsztatach wokalnych.

„ArtVoices vol. 1”

Imię i nazwisko

Instytucja delegująca/ 
miejsce zamieszkania

Kategoria wiekowa

Repertuar

Potrzeby techniczne

Dni uczestniczenia w warsztatach

Telefon kontaktowy



Załącznik nr 2

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Imię i nazwisko uczestnika konkursu i warsztatów:

……………………………………..……………………………………………………………………
Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu i warsztatów wokalnych „ArtVoices vol. 1” zgodnie z Rozporządzeniem 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. Urz. UE L

119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000). Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej
osoby/mojemu dziecku podczas realizacji w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych domu kultury,
Miejskiej Telewizji Kablowej, aplikacji Blisko, Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Nowości oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl  ,
www.wabrzezno.com, portalu  społecznościowym domu kultury,  miejskiej  telewizji  kablowej  oraz Urzędu Miasta  Wąbrzeźno,  portalu
„Kultura w zasięgu”, portalu
„Redakcja  Wąbrzeźno 365”,  stronach ZAiKS. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie  moich/mojego dziecka danych osobowych na
dyplomach konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji  WDK na dowolne wykorzystanie moich/mojego dziecka zdjęć i
nagrań, na których zarejestrowany jest mój/mojego dziecka wizerunek oraz głos i emitowanie nagrania w programach realizowanych przez
Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojej osoby/mojego
dziecka imieniem i nazwiskiem.

W związku z przetwarzaniem przez Wąbrzeski Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

• do sprostowania danych (art. 16. RODO),

• do usunięcia danych (art. 17 RODO),

• do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

• do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

• prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,w tym profilowania (art. 22 

RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. informuję, iż:

• administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą 87-200Wąbrzeźno, ul. Wolności 

47;

• z inspektorem ochrony danych WDK mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail sekretariat@wdkwabrzezno.pl;

• dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego napodstawie art. 6 ust. 

1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

• dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończeniaprzedmiotowego konkursu;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana/dziecka i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

• podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Pani/Pana/dziecka  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  przeprowadzenia

konkursu;

• Dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………..…………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie)



REGULAMIN WARSZTATÓW “ArtVoices Vol.1”

• Organizator

Organizatorem Warsztatów jest Wąbrzeski Dom Kultury. 
Kierownictwo artystyczne: Paulina Krzyżanowska.

Organizator zaprasza do uczestnictwa śpiewającą młodzież i dzieci powyżej 10 lat, profesjonalnych wokalistów i amatorów do
21 roku życia.

• Prowadzący Warsztaty

Warsztaty wokalne poprowadzi: Paulina Krzyżanowska

Warsztaty z interpretacji tekstów piosenek poprowadzi: Paulina Krzyżanowska, Sylwia Rzeczewska

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego warsztaty, w sytuacji nieprzewidzianej, niezależnej od organizatora.

⦁ Czas i miejsce

Warsztaty odbędą się w dniach 21 – 25 czerwca 2021 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
Godziny zajęć:
poniedziałek- 15:00- 19:00- I grupa
wtorek- 15:00- 19:00- I grupa
środa- 15:00- 19:00- I i II grupa
czwartek- 15:00- 19:00- II grupa
piątek- 15:00- 19:00- II grupa

⦁ Cele Warsztatów

Wymiana doświadczeń i integracja wokalistów.

Praca nad wybranym przez uczestnika utworem oraz zarejestrowanie go w formie audio- video.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń, praca nad tekstami piosenek, rozwój wokalny.



Zasady Uczestnictwa

Udział w konkursie wokalnym "ArtVoices vol.1" oraz otrzymanie zaproszenia od organizatora.

Aby wziąć udział w Warsztatach “ArtVoices vol. 1” należy wypełnić kartę zgłoszenia (zał 1 i 2).

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do biura Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie bądź drogą mailową na adres 
artxvoices@gmail.com.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w karcie zgłoszeniowej. 
Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic/opiekun prawny.

Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas konkursu oraz warsztatów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci/młodzież poniżej 18 r.ż.

Uczestnicy konkursu i warsztatów wokalnych zobowiązani są do posiadania ze sobą podkładu MP3 (pendrive) do 1 coveru 
oraz wydrukowanego tekstu w formie papierowej.

• Płatności

Uczestnictwo w warsztatach oraz konkursie “ArtVoices vol. 1” jest bezpłatne. 

Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia NW.

• Grupy i zajęcia

Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy, z których każda będzie miała zajęcia z wybranym Prowadzącym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu.

Oprócz zajęć w grupach z Prowadzącymi Organizator przewiduje konkurs “ArtVoices vol.1”.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zaplecza technicznego. Uczestnik ma obowiązek należytego 
zadbania o udostępniony sprzęt przez Organizatora.

• Prawa do artystycznych wykonań

Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rzecz Organizatora na nieodpłatne:

• utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

• utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

• zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

• rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów

konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;|

• umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach typu YouTube, 

Facebook, Instagram



• Postanowienia ogólne

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora oraz do udziału w zajęciach 
zorganizowanych w ramach Warsztatów i Konkursu “ArtVoices vol.1”.

Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego.

Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Prowadzącego oraz członków 
grupy uczestniczących w zajęciach.

Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo odwołania warsztatów w przypadku nieskompletowania odpowiedniej ilości 
uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

Uczestnik nie jest uprawniony do odszkodowania z tytułu odwołania Warsztatów przez Organizatora.

Koszt naprawy lub usunięcia szkód poczynionych przez uczestnika Warsztatów pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osób zachowujących się 
niestosownie/nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania 
zmian w niniejszym regulaminie.

……………..…………………………………… 

(podpis uczestnika/ opiekuna prawnego)


