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REGULAMIN KONKURSU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO ,,FUTURE STAR” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami II Konkursu Wokalno-Instrumentalnego ,,Future Star” (zwanego w dalszej 

części Regulaminu ,,Konkursem”) są Stowarzyszenie ,,Jaworzno to My” z siedzibą w Jaworznie  

(43-600) przy ul. Chełmońskiego 27, wpisane do Rejestru KRS pod numerem 0000663630 

oraz Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach(44-100) przy ul. Górnych Wałów 42, 

wpisana do Rejestru KRS pod numerem 0000374190, zwani dalej ,,Organizatorami”. 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestników 

Regulaminu w całości. 

 

II. CEL 

1. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia wykonawców IV Koncertu Charytatywnego  

na rzecz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie oraz Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Dobry Dom” w Jaworznie (dalej: Koncert). W Koncercie 

Finałowym wezmą udział zwycięzcy kategorii dla solistów i zespołów. 

 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:  

a.  I etap - Casting, który odbędzie się w Galerii Galena w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59  

w dniu 18.05.2019 r., o godz. 11:00, zwanej dalej Galerią Galena.  

b. II etap - Koncert Finałowy, który odbędzie się w Galerii Galena w Jaworznie,  

ul. Grunwaldzka 59 w dniu 8.06.2019 r.  

 

IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły oraz soliści wykonujący muzykę w akompaniamencie 

instrumentalistów lub podkładu muzycznego bez ograniczeń wiekowych.  

2. Osoby niepełnoletnie muszą uczestniczyć w Konkursie w towarzystwie rodziców  

lub opiekunów prawnych.  

3. Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemna akceptacja warunków zawartych w niniejszym 

Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich jest to pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs odbędzie się w formie publicznego 

przesłuchania  przez Jury, które może być nagrywane i transmitowane przez media.  

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy nie będą odpowiedzialni wobec niego, 

w przypadku braku zdolności uczestnictwa w Konkursie z jakichkolwiek powodów oraz 

Organizatorzy mogą w każdym czasie zdyskwalifikować Uczestnika Konkursu według uznania.  

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich procedur i instrukcji podanych przez 

Organizatorów związanych z organizacją Konkursu.  
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8. Udział w Konkursie oraz Koncercie Finałowym jest nieodpłatny, co oznacza, że Uczestnik nie 

jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w Konkursie lub Koncercie 

Finałowym, ani zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem i pobytem w miejscu 

przeprowadzenia Konkursu i Koncertu Finałowego.  

9. Uczestnik zaświadcza, iż jego występ w Konkursie nie będzie zawierał niczego, co stanowi  

lub mogłoby stanowić naruszenie praw autorskich lub co mogłoby przynieść szkodę reputacji 

Organizatorów. 

10. Uczestnik oświadcza, iż jest w pełni uprawniony do przyjęcia zobowiązań wskazanych  

w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się rekompensować Organizatorom  wszystkie szkody 

wynikające z działań, postępowań, roszczeń, które mogą powstać lub zostać poniesione przez 

Organizatorów, jako rezultat ich naruszenia przez Uczestnika. 

 

V. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się 18 maja 2019 r. od godz. 11:00 na pasażu przy wejściu głównym  

w Galerii Galena w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 59.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie udziału na karcie zgłoszeniowej 

dostępnej na stronie www.galeriagalena.pl. W przypadku osób niepełnoletnich kartę 

zgłoszeniową wypełnia rodzić lub opiekun prawny. Wzór kart zgłoszeniowych stanowi 

Załącznik nr 1A i nr 1B do niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.05.2019r. Karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres 

mailowy: jaworznotomy@gmail.com. 

4. Możliwe jest również zapisanie w dniu Konkursu na miejscu jego przeprowadzenia. 

Ostateczna lista uczestników zostanie zamknięta 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników  

ze względu na ilość zgłoszeń.  

6. Uczestnicy mają do wyboru dwie kategorie: 

a. I kategoria – soliści z podkładem muzycznym. Wykonawca, który wybierze tę kategorię 

zobowiązany jest do wykonania jednego utworu. Długoś występu nie może przekraczać 5 

minut. 

b. II kategoria – zespoły muzyczne. Wykonawcy, którzy podejmą decyzję o przystąpieniu  

do Konkursu w tej kategorii zobowiązani są również do przygotowania jednego utworu. 

Długoś występu nie może przekraczać 5 minut. 

7. Podczas Konkursu Uczestnik wykonuje piosenkę lub fragment piosenki (utworu  

słowno-muzycznego) w dowolnym języku. Wykonanie może odbyć się przy 

akompaniamencie własnym, a capella lub z podkładem muzycznym dostarczonym przez 

Uczestnika na nośniku danych. O możliwości wykorzystania podkładu muzycznego podczas 

występu Uczestnika decyduje Operator Dźwięku. Organizatorzy nie zapewniają podkładów 

muzycznych do realizacji występów Uczestników.   

8. Nadzór nad Konkursem sprawuje Jury.  

9. Kolejności występu przed Jury decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Wybrani Finaliści zostaną powiadomieni o wyborze Jury tuż po naradzie, która odbędzie się 

zaraz po przesłuchaniach. Lista Finalistów zostanie opublikowana na stronie 

www.galeriagalena.pl oraz na www.facebook.com do dnia 20.05.2019 r. do godz. 20.00.  

http://www.galeriagalena.pl/
mailto:jaworznotomy@gmail.com
http://www.galeriagalena.pl/
http://www.facebook.com/
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11. Wykonawcy zobowiązują się do:  
a. stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z Organizatorami, celem 
przeprowadzenia przesłuchania Konkursowego  mającego na celu wyłonienie wykonawców 
występujących podczas Koncertu .  
b. przestrzegania zasad określonych przez Organizatorów  oraz dołożenia należytej 
staranności  w wykonaniu utworu.  
c. brania udziału we wszystkich wskazanych przez Organizatorów  działaniach związanych  
z przygotowaniem Koncertu  wraz z próbami oraz promocją tego wydarzenia, w tym również  
w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, 
radiowych i prasowych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach  
z publicznością.  
d. udzielenia Organizatorom zezwolenia na bezpłatne korzystanie z wizerunku, jak również 
nieodpłatnej licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie  
i w Internecie, w celu promocji Koncertu oraz Organizatorów, a także sponsorów i partnerów 
Koncertu. 

VI.         JURY 

1. Solistów i Zespoły oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów, składające  
się z doświadczonych muzyków i pedagogów. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniu. 

2. Jury  podczas wykonywania piosenek przez uczestników nie będzie obserwować sceny. 
Każdorazowo członkowie Jury poznają wykonawców dopiero po ich występie. Niniejsza 
zasada ma za zadanie zmniejszyć poziom stresu wśród występujących, wyrównać szanse,  
a także uatrakcyjnić Konkurs . 
 

VII. KONCERT FINAŁOWY 

1. Koncert Finałowy odbędzie się 08.06.2019 r.  w Galerii Galena w Jaworznie.  

2. Osoby, które zostaną wybrane  do wzięcia udziału w Koncercie Finałowym zobowiązują się do 

podpisania do dnia 31.05.2019 r. oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w Konkursie 

Finałowym. 

3. Każdy Finalista wykona podczas Koncertu Finałowego piosenkę/piosenki z gatunku pop-rock 

przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wybrany przez Finalistę utwór musi zostać 

zaakceptowany przez Organizatorów.  

 

VIII. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników (w przypadku 

Uczestników niepełnoletnich) będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (dalej: RODO). 

2. Administratorem danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail 

oraz wizerunek, zgromadzonych w związku z organizacją Konkursu i Koncertu Finałowego jest 

Stowarzyszenie ,,Jaworzno to My”. W zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie wizerunku, 

administratorem tych danych będzie Galeria Galena sp. z o.o. 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem i promocją Konkursu 

i Koncertu Finałowego, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie wizerunku na podstawie zgody 

Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi  

do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.  

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego 

zakończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

11. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany dat, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych powodów.  

W przypadku podjęcia takiej decyzji, zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez 

Organizatorów. 

12. Organizatorzy nie będą odpowiedzialny wobec Uczestnika za jakąkolwiek szkodę powstałą 

podczas lub w związku z uczestnictwem w Konkursie i Koncercie Finałowym.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów podczas 

Konkursu i Koncertu Finałowego, dla celów udokumentowania przebiegu Konkursu  

i Koncertu Finałowego oraz ich późniejszego wykorzystania dla potrzeb promocyjnych  

i marketingowych w związku z organizacją i promocją  Konkursu i Koncertu Finałowego. 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku 

oraz zapisów audiowizualnych z jego występu konkursowych/finałowych przez Galeria 

Galena Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie ,,Jaworzno to My” dla celów reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

i Koncertu Finałowego. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie. 

Powyższa zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. w zakresie eksploatacji w całości lub we fragmentach oraz rozpowszechniania 

wizerunku/utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie (m.in. w gazetach, w czasopismach,  

w Internecie, w sieci multimedialnej), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

a w szczególności na plakatach i innych materiałach reklamowych promujących akcję 

„Future Star”; 

b. utrwalania wizerunku/utowru jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu 

i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku 

komputerowym, CD/DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej;  
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c. zwielokrotniania wizerunku/utowru jakąkolwiek techniką, w szczególności 

światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na 

jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu 

komputerowego; 

d. prawo do wykorzystywania wizerunku/utworu do celów marketingowych  

lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także  

do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,  

a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu w każdym czasie.  

15. W razie pytań należy kontaktować się z Organizatorami  za pośrednictwem telefonu: 

 609-916-600, bądź skrzynki pocztowej: jaworznotomy@gmail.com. 

16. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo 

i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaworznotomy@gmail.com
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Załączniki nr 1A – Karta zgłoszeniowa dla osoby niepełnoletniej / zespołu (do 18 roku życia) 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU  

„Future Star” 

 

Ja, niżej podpisany(a):  

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto): 

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

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Nazwa zespołu (opcjonalnie) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że udzielam zgody na udział mojego dziecka imię i nazwisko, wiek: 

…………………………………………………….... w Konkursie „Future Star”. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za 

udział mojego dziecka w imprezie.  

Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że moje dziecko będzie przestrzegało 

Regulamin oraz zasady fair play wobec innych uczestników.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz zapisów 

audiowizualnych z jego występu konkursowo/finałowego przez Stowarzyszenie „Jaworzno to My” oraz Galeria 

Galena Sp. z o.o. na zasadach i dla celów określonych w Regulaminie Konkursu, na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w pkt XI.4. Regulaminu Konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, 

ani terytorialnie.  

Oświadczam także, że będę pełnił opiekę nad swoim dzieckiem podczas trwania Konkursu „Future Star”. 

 

…………………………………………….…… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu moich danych osobowych podanych w Karcie 
zgłoszeniowej oraz danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, wizerunku) na zasadach  
i w celach określonych w Regulaminie Konkursu. 
 

……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 
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Załączniki nr 1B – Karta zgłoszeniowa dla osoby pełnoletniej  / zespołu (od 18 roku życia) 
KARTA ZGŁOSZENIOWA „FUTURE STAR” 

 

Ja, niżej podpisany(a):  

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto): 

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

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Nazwa zespołu (opcjonalnie) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się, że będę  przestrzegać 

Regulaminu oraz zasady fair play wobec innych uczestników.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz zapisów audiowizualnych 

z występu konkursowo/finałowego przez Stowarzyszenie „Jaworzno to My” oraz Galeria Galena Sp. z o.o. na 

zasadach i dla celów określonych w Regulaminie Konkursu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 

XI.4. Regulaminu Konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.  

 

…………………………………………….…… 
Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 
telefonu, adresu zamieszkania, e-mail, wizerunku) na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Konkursu. 
 

……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

 


