REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
”KŁANIAJ SIĘ PRADZE”
1.

Organizator

Organizatorem Konkursu Muzycznego „Kłaniaj się Pradze” (dalej: „Konkurs”) jest Dom Kultury
„Praga” w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dąbrowszczaków 2 (dalej: Organizator).
Partnerami (dalej : Partnerzy) Konkursu są:
•

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 2
w Warszawie,

•

Fundacja Wasowskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 11 lok. 15, 00-538 Warszawa,

•

Centrum Praskie Koneser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Pl. Konesera 8.

2.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest autorskie opracowanie i wykonanie w nowej wersji interpretacyjnej,
stylistycznej i aranżacyjnej piosenki pt. „Kłaniaj się Pradze”, skomponowanej przez J. Wasowskiego,
ze słowami J. Medyńskiego.
Konkurs ma na celu popularyzację twórczości Jerzego Wasowskiego, konfrontację osób
zainteresowanych kreatywnym i twórczym podejściem do starych utworów muzycznych, wyszukiwanie
talentów muzycznych, aktywizowanie w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie
i kształtowanie postawy świadomego oraz twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim
zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu
epidemii.

3.

Forma prac
•

na Konkurs należy przesłać nagranie audio utworu poprzez WeTransfer, w pliku w formacie mp3,
na adres e-mailowy sekretariat@dkpraga.pl,

•

jeden uczestnik może przesłać 1 aranżację (jedno nagranie),

•

zgłoszony utwór powinien być opracowany wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu,
a także winien zostać stworzony zgodnie z obowiązującym prawem i przy wykorzystaniu
legalnych środków i narzędzi, ponadto zgłaszany utwór powinien mieć charakter premierowy
(nigdzie wcześniej nie prezentowany publicznie).

4.

Warunki uczestnictwa
•

udział w Konkursie jest bezpłatny,

•

w Konkursie mogą brać udział uczestnicy, którzy w dniu konkursu skończyli 18 lat, amatorzy lub
profesjonaliści,

•

uczestnicy powinni przesłać nagrania audio w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Zgłoszeniową – do pobrania na stronie Organizatora www.dkpraga.pl
w zakładce „Wydarzenia”

•

warunkiem udziału w konkursie jest także zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celu udziału w konkursie.

Termin i sposób dostarczenia prac

5.
•

termin dostarczenia nagrania upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 23:59,

•

nagranie wraz z podpisaną Kartą Zgłoszeniową (skan) należy doręczyć na adres e-mailowy
Organizatora: sekretariat@dkpraga.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs muzyczny pt. „Kłaniaj
się Pradze”,

•

decyduje data wpływu wiadomości e-mailowej do Organizatora,

•

Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło
w odrębnej wiadomości e-mail.

6.

Kryteria oceny
•
•
•
•

7.

pomysłowość,
oryginalność,
zgodność z tematem,
estetyka wykonania

Dyskwalifikacja prac

Jury może zdyskwalifikować utwory, które:
•
•
•
•

zostały dostarczone po terminie,
nie są zgodne z tematem Konkursu,
nie posiadają wystarczającej jakości technicznej zapisu,
naruszają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

8.
•

nagrania oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora i Partnerów,

•

ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 2 września 2020 r. na stronie www.dkpraga.pl
w zakładce „Wydarzenia”. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach
Konkursu,

•

Jury przyzna nagrody finansowe za I, II i III miejsce,

•

za I miejsce:
5 000 zł
za II miejsce: 2 000 zł
za III miejsce: 1 000 zł
Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania nagrań,

•

decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

•

wyniki Konkursu będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz Partnerów
oraz na stronach FB Organizatora i Partnerów,

•

nagrody zostaną przekazane przelewem na konto zwycięzców,

•

utwór, któremu Jury przyzna I miejsce zostanie zaprezentowany publiczności na scenie podczas
wydarzenia Mili-gramy w dniu 5 września 2020 r. w Centrum Praskim Koneser.
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9.

Dane osobowe:
•

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, w imieniu, którego działa
Dyrektor DK Praga Katarzyna Sołtys, tel. 22 618 41 51, adres e-mail: k.soltys@dkpraga.pl;

•

Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw
przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się
z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl;

•

Dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu
w sprawie wręczenia nagród i upublicznienia wyników konkursu oraz prac
konkursowych wraz z danymi autorów prac, na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1
lit. a RODO),
b. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c. w celu promocji i propagowania kultury poprzez upublicznianie prac konkursowych na
podstawie interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

•

Dane osobowe Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda mogą być także przetwarzane
na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród są przetwarzane na podstawie
przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku
zakończenia Konkursu.

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału
w Konkursie.

•

Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne
ze zrezygnowaniem udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa z przepadkiem nagrody.

•

Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
zgody przed jej cofnięciem.

•

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane
zwycięzców będą wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną
zarchiwizowane na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

•

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.

•

Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach
internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora.

•

W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie
Organizatora na Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UEUSA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność przetwarzania przez nich danych
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

usunięcia,
sprzeciwu
dowolnym
podstawie
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10. Postanowienia końcowe
•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.

•

Wszelkie spory rozstrzyga Organizator wspólnie z Partnerami, po wcześniejszym wniesieniu
skargi na piśmie na adres sekretariat@dkpraga.pl.

•

Uczestnik zgłaszający utwór wraz z podpisaną Kartą Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.

•

Informacje
w
sprawie
sekretariat@dkpraga.pl

•

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.

•

Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Konkursu

można

uzyskać

za

pośrednictwem

e-maila:
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