
REGULAMIN KONKURSU 

"PODWÓRKOWE KAPELE" 

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia konkursu muzycznego „ PODWÓRKOWE KAPELE” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wielickie Centrum Kultury, 

z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Rynek Górny 6, posiadające stronę 

internetową www.wck.eu (dalej zwane: „WCK”). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Cele Konkursu: 

a. zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych – 

emisji głosu, a także interpretacji utworów muzycznych,  

b. umuzykalnienie i rozwój umiejętności wokalnych wśród mieszkańców Miasta 

i Gminy Wieliczka, 

c. budowanie społeczności odbiorców treści publikowanych przez WCK  

poprzez zaangażowanie mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka do ich 

współtworzenia, 

d. promocja uzdolnionych wokalnie mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 

e. włączenie się mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka w program muzyczny dni św. 

Kingi 2020 

4. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel.  012 278-32-00 wew. 

102. 

§ 2 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Warunki formalne Konkursu: 

a) zadanie konkursowe polega na wykonaniu (zaśpiewaniu lub zagraniu) jednej 

zwrotki oraz refrenu w ciekawym plenerze Wieliczki podczas Dni Świętej Kingi( 24-

26 lipca)  wybranej piosenki (utwór nie może godzić w powszechnie uznane zasady 

poszanowania godności człowieka oraz uczucia religijne) 

b) nagranie audio-wideo należy przesłać na adres wckultury@gmail.com 

wpisując w temacie wiadomości: " PODWÓRKOWE KAPELE" 

http://www.nck.pl/
mailto:wckultury@gmail.com


 

2. Nagrania niespełniające warunków formalnych, zawartych w § 2 ust. 1 lit. a i b nie   

będą podlegały ocenie, tym samym nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy 

Konkursu. 

3. Konkurs jest adresowany do  grup muzycznych, kapel jak i osób indywidualnych  

z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Osoby przystępujące do Konkursu, zobowiązane są 

oprócz nagrania wysłać, formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu na adres: wckultury@gmail.com, 

4. Osoby do 18 r. ż. mogą być zgłoszone wyłącznie przez rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

5. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu musi zawierać: 

a) nagranie audio-video w formie pliku mp4,  należy przesłać na adres 

wckultury@gmail.com 

b) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu , 

c) dodatkowo, w przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę 

rodzica/opiekuna na udział w konkursie stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego 

regulaminu . 

6. Nagrania wykonań zostaną wykorzystane nieodpłatnie do celów informacyjno-

promocyjnych Konkursu. 

7. Organizator  nie odpowiada za uszkodzone pliki lub przesłane w nieodpowiedni 

sposób. 

8. Kryteria oceny:  

a) kreatywność w wyborze miejsca w przestrzeni miejskiej Wieliczki 

b) muzykalność  

c) walory głosowe  

d) dobór repertuaru - dostosowanie do możliwości wokalnych  

e) interpretacja - rozumienie tekstu  

f) indywidualność artystyczną 
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§ 3 

HARMONOGRAM KONKURSU 

Ogłoszenie konkursu 17 lipca 2020r. 

Zgłoszenia udziału w Konkursie i wysyłanie nagrań 24 lipca –  29 lipca 2020 r.  

Ogłoszenie wyników Konkursu 30 lipca 2020 r. 

 

 

§ 4  

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA I ZWYCIĘZCY 

1. Przesyłając zgłoszenia do udziału w Konkursie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż 

w celu umożliwienia realizacji Konkursu, przetwarzane będą jego dane osobowe w 

postaci imienia, nazwiska adresu e-mail i wizerunku utrwalonego na nagraniu audio-

video. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w Konkursie 

opisane są w § 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Wyłoniony zwycięzca lub opiekunowie prawni zwycięzcy zobowiązani będą do 

podpisania odrębnych oświadczeń dotyczących zgody na rozpowszechnianie 

nadesłanego audio-video artystycznego wykonania zawierającego wizerunek zwycięzcy 

utrwalone na nagraniu - w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących 

Konkursu oraz działalności statutowej WCK. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator jest zobowiązany do przechowywania powyższych oświadczeń. 

§ 5  

NAGRODY 

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna- ukulele.   

2. Organizator nie dopuszcza możliwości przyznania dodatkowych nagród.  

§ 6  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 lipca 2020 r. poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej wck.wieliczka.eu oraz na oficjalnym profilu 

facebook Wielickie Centrum Kultury. 

2. Ogłoszenie miejsca i czasu odbioru nagrody zostanie wskazane po ogłoszeniu 

wyników. 

3. W celu umożliwienia przekazania nagród, wyłoniony zwycięzca udostępni 

Organizatorowi dane niezbędne do kontaktu. 



4. W przypadku odmowy podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do do 

kontaktu lub/i nieprzesłania zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

stanowiącego nieodłączną część formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) uznaje się, że zwycięzca zrezygnował z odbioru 

nagrody a Wielickie Centrum Kultury ma prawo unieważnić wybór danego 

zwycięzcy i przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi. 

§ 7  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej 

Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielickie Centrum Kultury 

z siedzibą w Wieliczce 

ul. Rynek Górny 6; 32-020 Wieliczka. 

2. W Wielickim Centrum Kultury został powołany inspektor danych osobowych 

Pan Jacek Krzyżaniak i ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@wieliczka.eu oraz 

tel. 500-610-605 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

wynikających z przepisów prawa 

w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności 

kulturalnej Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn zm. oraz Statutu Wielickiego 

Centrum Kultury. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z 

wyłączeniem podmiotów do tego 

uprawnionych takich jak: 



1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 

będą przetwarzane w celach 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów 

dotyczących archiwizowania 

dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych, 

b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c. żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

- zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych na podstawie 

art. 21 Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, 

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 



roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania 

danych osobowych 

opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie wck.wieliczka.eu 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu: 

• Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

• Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka 

w konkursie  

 

 

 


