Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek
na

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA
REGULAMIN KONKURSU
●

1. Organizatorem festiwalu jest:
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
ul. Zakładowa 5, 26 - 670 Pionki
tel. 48 377 70 51
czarnaplyta@cal.pionki.pl

●

2. Patronat honorowy nad festiwalem:
Andrzej Piaseczny

●

3. Współorganizator:
Urząd Miasta Pionki

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

4. Formuła festiwalu:
Otwarte przesłuchania konkursowe mające na celu wyłonienie najlepszych uczestników z poszczególnych
kategorii.
Koncert finałowy w wykonaniu laureatów konkursu i zaproszonych gości.
5. Cele festiwalu:
popularyzacja muzyki
promocja talentów wokalnych
popularyzacja muzyki rozrywkowej, która powstała w latach 1957 - 1990 (w okresie, gdy płyta winylowa
była najpopularniejszym nośnikiem dźwięku, a w Zakładach Chemicznych "Pronit" działała tłocznia płyt
gramofonowych)
promocja Pionek i regionu
kontynuacja rozwoju lokalnej działalności artystycznej w Pionkach
integracja lokalnej społeczności
budowanie tożsamości lokalnej (festiwal odnosi się do historii Pionek mocno związanej z "Pronitem",
w którym prężnie działała tłocznia płyt gramofonowych)
6. Termin i miejsce:
Festiwal odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Aktywności Lokalnej
w Pionkach, ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki.
W dniu 26 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00 odbędą się przesłuchania konkursowe.
W dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się Gala Finałowa połączona z ogłoszeniem wyników,
występami zdobywców pierwszych miejsc w konkursie, wręczeniem nagród oraz koncertem zaproszonego
artysty.

●
●

●
●
●
●
●
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7. Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Do udziału w konkursie zapraszamy wyłącznie solistów, wykonawców, od 10 roku życia. Solistom mogą
towarzyszyć chórki i akompaniatorzy. Dopuszczalny jest akompaniament zespołu instrumentalnego (po
uzgodnieniach kwestii technicznych), jednakże ocenie podlega wyłącznie wykonanie wokalne.
W konkursie nie mogą brać udziału soliści, którzy w dwóch poprzednich edycjach zdobyli nagrodę lub
wyróżnienie.
Do konkursu wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej powstałej
w latach 1957 – 1990.
W konkursie wykonawcy prezentują zasadniczo jeden utwór (wpisany w karcie zgłoszeniowej jako pierwszy),
drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
Każdy wykonawca posiada własny akompaniament tj. podkład CD, USB drive lub wykonanie "na żywo".
Należy je dostarczyć razem z kartą zgłoszeniową.
Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) dołączonej do regulaminu.
Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica (załącznik nr 2). Każdy uczestnik razem z kartą
zgłoszeniową jest zobowiązany dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podkłady
muzyczne (opisane: imię i nazwisko uczestnika, tytuły utworów). Będą przyjmowane tylko kompletne
zgłoszenia (karta zgłoszeniowa z załączonymi podkładami muzycznymi, zgoda na przetwarzanie danych
osobowych i jeśli jest uczestnik jest osobą niepełnoletnią - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w
konkursie). Nie ma możliwości zmiany repertuaru (zgłaszanych utworów), ani kolejności ich wykonywania.
Zgłoszenia nie kompletne nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie uczestnika należy dostarczyć osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Centrum
Aktywności Lokalnej w Pionkach) na adres:
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach,
ul. Zakładowa 5,
26 - 670 Pionki

●
●
●

●

Zgłoszenia należy przesyłać, w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019r.
Zakwalifikowanych zostanie pierwszych 100 zgłoszeń, których lista zostanie umieszczona na stronie
www.cal.pionki.pl do 15 kwietnia 2019r.
Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek zarejestrować się w dniu przesłuchań - 26 kwietnia na pół godziny
przed rozpoczęciem przesłuchań grupy wiekowej, do której został przypisany. Rejestracja będzie
prowadzona w wyznaczonym miejscu.
8. Kategorie konkursowe:
Uczestnicy konkursu będą występowali w czterech kategoriach wiekowych:
kategoria I - wiek: 10 - 12 lat (ur. 2009 - 2007)
kategoria II - wiek 13 - 15 lat (ur. 2006 - 2004)
kategoria III - wiek 16 - 18 lat (ur. 2003 - 2001)
kategoria IV- osoby urodzone przed rokiem 2001.

●
●
●

9. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa składa się z powołanych przez Organizatora: muzyków, kompozytorów, artystów,
wokalistów.
Przewodniczącego komisji konkursowej wybiera Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.
Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata konkursu w danej kategorii wiekowej
i w przypadku nagrody GRAND PRIX.

●

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

●

Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), właściwy dobór repertuaru,
interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

10. Nagrody:
•

Laureatom konkursu w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody:
I miejsce - 500 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

●

Osobną nagrodę będzie stanowiło GRAND PRIX w IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI Z CZARNEGO
KRĄŻKA ufundowane przez Burmistrza Miasta Pionki.

●

Laureaci zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów, a ich nieobecność oznacza rezygnację z nagrody,
która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

●

Lista laureatów zostanie zamieszczona na www.cal.pionki.pl w dniu 26 kwietnia 2019r., po zakończeniu
obrad jury. Uczestnicy konkursu wokalnego, którzy znajdą się w gronie laureatów, otrzymają dwie bezpłatne
wejściówki na Galę Finałową (dla siebie i osoby towarzyszącej). Wejściówki będą do odebrania w kasie
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach w dniu 27 kwietnia 2019r. od godz. 15.30.

●

11. Informacje dodatkowe
Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1), zgodę rodzica (załącznik nr 2) oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) można pobierać ze strony internetowej:

www.cal.pionki.pl
●
●
●
●
●
●

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty: przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia.
Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi konkursu musi towarzyszyć opiekun (rodzic, opiekun prawny lub
osoba przez nich upoważniona do opieki nad dzieckiem)
Dokonując zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę
na zasady konkursu w nim zawarte.
Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach poinformuje
za pośrednictwem strony internetowej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na stronie internetowej instytucji
pod adresem: www.cal.pionki.pl
Zapytania w sprawie festiwalu i przesłuchań konkursowych prosimy kierować na adres:
czarnaplyta@cal.pionki.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu: 48 377-70-51 (wewn. 4). Osoby do
kontaktu: Marta Maciejczyk, Marcin Góralski.

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA
KONKURS WOKALNY
KARTA UCZESTNIKA
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................................
2. Data urodzenia.........................................Kategoria wiekowa (według regulaminu)..................................nazwa
szkoły (jeśli uczestnik jest osobą uczącą się)...................................................................
3. Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ..........................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Telefon stacjonarny / komórkowy: ................................................................................................................
5. E-mail:............................................................................................................................................................
6. Tytuł pierwszego utworu: ..............................................................................................................................
autor tekstu i muzyki.....................................................................................................................................
rok powstania utworu........................................................czas trwania utworu ...........................................
7. Tytuł drugiego utworu: ..................................................................................................................................
autor tekstu i muzyki.....................................................................................................................................
rok powstania utworu........................................................czas trwania utworu ...........................................
8. Rodzaj wybranego podkładu: .........................................................................................................................
9. Krótka informacja o uczestniku: ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń.
……...............................................
miejscowość, data

……................................................
podpis

Oświadczam, że nie jestem laureatem poprzednich dwóch edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki z Czarnego Krążka
organizowanego w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.
……...............................................
miejscowość, data

……................................................
podpis

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo załączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w konkursie.
Kartę uczestnika należy dostarczyć na adres:
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
ul. Zakładowa 5, 26 - 670 Pionki

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO
KRĄŻKA
KONKURS WOKALNY
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
(dotyczy uczestników niepełnoletnich)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...............................................................................................................................................................
w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki z Czarnego Krążka
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń.
……...............................................

……................................................

miejscowość, data

podpis

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko w czasie drogi na konkurs i z konkursu oraz zapewnię mu opiekę podczas
trwania konkursu.

……................................................

……................................................

miejscowość, data

Zgodę rodziców oraz kartę uczestnika należy dostarczyć na adres:
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
ul. Zakładowa 5,
26 - 670 Pionki

podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka
Ogólna Klauzula Informacyjna RODO
Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej: RODO zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych
osobowych
oraz
o przysługujących
Pani/Panu
prawach
związanych
z przetwarzaniem
tych
danych:
1.
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych oraz
danych
osobowych
Pani/Pana
dziecka
jest
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach 26- 670 Pionki, ul. Zakładowa 5, tel. 48 37 77 051, e – mail: kontakt@cal.pionki.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iodo@cal.pionki.pl, telefon – 501 036 537,
3. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
danych osobowych Pani/Pana dziecka to:
•przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c
RODO,
•Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:
•osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
•podmioty gospodarcze współpracujące z CAL Pionki lub sponsorujące działalność CAL Pionki.
•lokalna prasa i telewizja,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Pani/Pana zgoda.
8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się na podstawie zgody
na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych
Pani/Pana dziecka w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy
o ochronie danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowana/poinformowany o celu i sposobie przetwarzania moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z art.13 ust. 1 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str .1 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu wokalnego oraz organizacją IV Ogólnopolskiego Festiwalu
z Czarnego Krążka przez Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki, w tym również:
1.
2.

Utrwalania wizerunku mojego oraz mojego dziecka w formie zdjęć i nagrań video oraz przechowywania tych danych.
Udostępnianie wizerunku mojego oraz mojego dziecka zarówno obecnie, jak i w przyszłości:
a) w lokalnej prasie i telewizji, mediach społecznościowych,
b) na stronie internetowej Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach,
c) w materiałach promocyjnych i reklamowych Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach,
d) w materiałach promocyjnych i reklamowych podmiotów gospodarczych współpracujących z CAL Pionki lub sponsorujących
działalność CAL Pionki.0
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową ( udostępniam w tym celu identyfikujący mnie
adres elektroniczny).
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), Art 81. 1.,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002r O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.0.1219).

…………………………………………………
(data i podpis uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej
lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)

