REGULAMIN FESTIWALU PIOSENEK
ALEKSANDRY BACIŃSKIEJ
I. Organizator
Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno
tel./fax. 56 688 17 27, wew. 24
Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury, tel. 56 688 17 27 wew. 24
Informacje w sprawach technicznych: Zbigniew Ronowski, tel. 691 948 805
II. Termin i miejsce
Festiwal odbędzie się w dniach 1 i 2 października 2022 r. w sali widowiskowej Wąbrzeskiego
Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia imprezy
(w przypadku zmiany uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie).

Program Festiwalu:
1 października 2022 r.
● godz. 16.00 – przesłuchania konkursowe
● godz. 20.30 – koncert zaproszonych wykonawców. Wystąpią: Gabi Gunia,
Wszystkiego Najlepszego, Cztery Pory Miłowania, Leonard Luther.
2 października 2022 r.
● godz.17.00 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów
● godz.20.00 – koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina, legendy piosenki turystycznej
III. Cele konkursu


Popularyzacja i prezentacja dorobku artystów Krainy Łagodności, ze szczególnym
uwzględnieniem tekstów Aleksandry Bacińskiej



Promowanie utalentowanych wykonawców



Promocja Wąbrzeźna

IV. Repertuar
Każdy z uczestników przygotowuje przynajmniej jedną piosenkę z tekstem Aleksandry
Bacińskiej oraz drugą, utrzymaną w gatunku piosenki poetyckiej, turystycznej lub folkowej.

V. Uczestnicy
Do udziału w konkursie festiwalowym zapraszamy chętnych solistów oraz zespoły.
Wiek uczestników: od 15 do 115 roku życia. :)
VI. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest:
wypełnienie karty zgłoszenia (zał. nr.1) tj.
● podanie nazwiska uczestnika lub nazwy zespołu, określenie instrumentarium, plus
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oraz:
● dostarczenie nagrania konkursowych piosenek w formacie .mp3 wraz z tekstem piosenek
autorskich (tytuł piosenki, autor, kompozytor) na adres: konkurspiosenek@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022 r.
Każde przesłane drogą mailową zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora
(w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy:
tywanek@wdkwabrzezno.pl lub telefoniczny: Dział Animacji Kultury, tel. 56 688 17 27
wew. 24 ).
Jury na podstawie przesłanych utworów wytypuje wykonawców, którzy wezmą udział w
przesłuchaniach konkursowych, o czym zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni w
terminie do 22.09.2022 r.
Lista wykonawców opublikowana będzie na stronie organizatora: www.wdkwabrzezno.pl
VII. Kategorie konkursowe:


najlepsza interpretacja piosenki Aleksandry Bacińskiej



najlepszy wykonawca (solista oraz oddzielnie zespół)



najlepsza piosenka (autorska bądź oryginalna)

Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.
Jury zadecyduje o sposobie podziału nagród i wyróżnień. Decyzja jury jest ostateczna.
VIII. Nagrody:
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe (w złotych polskich) oraz rzeczowe
(w postaci sprzętu turystycznego).

IX. Informacje dodatkowe:
Wszyscy wykonawcy Festiwalu Piosenek Aleksandry Bacińskiej w Wąbrzeźnie mają
zapewniony poczęstunek.
X. Uwagi:


Koszty związane z przejazdem, ubezpieczeniem pokrywają instytucje delegujące,
wykonawcy, uczestnicy Festiwalu.



Organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego,
który musi być nagrany na pendrivie.



Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych.



Sprawy nie ujęte w regulaminie, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatruje organizator w
porozumieniu z jury.



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

Załącznik nr 1
Karta uczestnictwa
FESTIWAL PIOSENEK ALEKSANDRY BACIŃSKIEJ

Imię i nazwisko solisty/zespołu,
nr telefonu/adres mailowy

Instytucja delegująca

Instrumentarium/ potrzeby
techniczne

Repertuar (tytuł piosenek, autor
tekstów i kompozytor)

Liczba osób przyjeżdżających

Dodatkowe uwagi

Załącznik nr 2
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

……………………………………..……………………………………………………………………
Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na udział mój / mojego dziecka w przedmiotowej imprezie kulturalnej
Festiwalu Piosenek Aleksandry Bacińskiej oraz wykorzystanie i przetwarzanie moich/mojego dziecka danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia w/w Festiwalu 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, Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej, serwis nasze
miasto.pl oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl, www.wabrzezno.com, portalu społecznościowym domu kultury
oraz Urzędu Miasta Wąbrzeźno, portalu „Kultura w zasięgu”, portalu „Redakcja Wąbrzeźno 365”. 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 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą 87-200
Wąbrzeźno, ul. Wolności 47;
2) z inspektorem ochrony danych WDK mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail
sekretariat@wdkwabrzezno.pl;
3) dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
przedmiotowego konkursu;
5) 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;
6) 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.;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
przeprowadzenia konkursu;
8) dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania

……………..……………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

