
 

 

Regulamin konkursu III Festiwalu „ZgJeżoGranie" 

III edycja z Ewą Farną 

Organizatorzy: Urząd Miasta Zgierza i Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 

1. Cel konkursu: 
 
 promowanie talentów artystycznych mieszkańców miasta Zgierza oraz regionu łódzkiego, 
 promowanie inicjatyw artystycznych w mieście Zgierzu, 
 przełamywanie barier w stosunku do wystąpień publicznych, kontaktu z osobami znanymi, 
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 
 integracja mieszkańców. 

2. Termin i miejsce imprezy: 
 

 15.09.2018 r. – Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu, 

 godziny Festiwalu: 17.00-19.00. Godziny potwierdzone zostaną uczestnikom 
konkursu do dnia 10.09.2018 r.,  

 w przypadku dużej ilości zgłoszeń przeprowadzone zostaną eliminacje wstępne                   
w dniu 14.09.2018 r. od godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu.                          
O eliminacjach wstępnych uczestnicy zostaną powiadomieni do dn. 10.09.2018 r.   
 

3. Warunki uczestnictwa: 
 

 w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści, 

 osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział        

w konkursie, 

 warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 

pocztą elektroniczną na adres e-maila: promocja@umz.zgierz.pl lub złożenie w Wydziale 

Promocji, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Zgierza, pokój nr 3 w budynku na dziedzińcu, 
 zgłoszenia udziału w Festiwalu należy dokonać do dnia 07.09.2018 r., 
 każdy wykonawca/solista prezentuje jeden utwór muzyczny z przedstawionych przez 

wokalistkę Ewę Farną,  

 pliki z podkładem muzycznym będą udostępniane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta Zgierza uczestnikom konkursu, po podpisaniu oświadczenia                                    

o wykorzystaniu udostępnionych podkładów muzycznych do utworów Ewy Farnej 

stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, 
 zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu, 
 o kolejności wystąpienia solisty podczas Festiwalu/eliminacji wstępnych zdecyduje 

losowanie, które odbędzie się bezpośrednio przed Festiwalem/eliminacjami wstępnymi. 

4. Kategorie: 

 

 amatorzy, 

 profesjonaliści. 

5. Skład Jury: 

 

a) Festiwalu: 

 wokalistka Ewa Farna, 

 przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, 

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, 

 przedstawiciel zgierskiego środowiska muzycznego, 

 



 

 
 

b) Eliminacji wstępnych: 

 przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, 

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, 

 przedstawiciel zgierskiego środowiska muzycznego, 

6. Kryteria oceny: 

 

 interpretacja, 

 emisja, dykcja, intonacja, 

 estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, 

 inscenizacja ruchowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

7. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji do Festiwalu dopuszczonych 
zostanie 12 uczestników: 
 

 sześcioro solistów amatorów, 

 sześcioro artystów profesjonalistów, 

 Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału ilościowego uczestników. 

 
8. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach według poniższego schematu: 
 
I nagrodą jest: 
 

 występ z wokalistką Ewą Farną podczas imprezy Zakończenie Lata –  

15.09.2018 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto w przypadku artysty 

amatora,  

 nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto, artysta profesjonalista, 

 

II nagrodą jest: 

 
 nagroda pieniężna w wysokości 800 zł brutto, 

 
III nagrodą jest: 
 

 nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto. 

JURY przyznaje 3 pierwsze nagrody oraz nagrody wyróżnienia według uznania. Wyróżnieni 

wokaliści otrzymają nagrody rzeczowe. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie: 

 

 prawo do publikacji materiałów z Festiwalu w swoich kanałach komunikacji, 

 prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

Organizator niezwłocznie powiadomi osoby zgłoszone do udziału w Festiwalu o zmianie 

niniejszego regulaminu. 

10. Udział w konkursie jest możliwy na podstawie zgody osoby uczestniczącej lub opiekuna 

prawnego osoby niepełnoletniej zgłoszonej do konkursu. Wypełnienie przez osobę uczestniczącą 

formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatora stanowi zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie, tj. wyraźne działanie przyzwalające na 

przetwarzanie danych osobowych. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie w formie odrębnego oświadczenia wyraża 

jej opiekun prawny.



 

 

   
 

 

 

Wszelkie pytania dotyczące Festiwalu należy kierować pod numer 42 714 32 96 

lub na adres poczty elektronicznej promocja@umz.zgierz.pl 

Prosimy o dostarczanie zgłoszeń do 07.09.2018 r. do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

Urzędu Miasta Zgierza, pokój nr 3 w budynku na dziedzińcu lub na e-maila: 

promocja@umz.zgierz.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU III Festiwalu „ZgJeżoGranie" 

III edycja z wokalistką Ewą Farną 

 

Imię i nazwisko solisty: 

 

Adres i telefon kontaktowy: 
 

E-mail solisty: 
 

Wiek solisty: 
 

Zgoda uczestnika Festiwalu na rejestrację występu 

oraz publikację na stronie miasta Zgierza i portalu 

społecznościowym facebook miasta Zgierza 

nagrania oraz wizerunku, a także wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatorów w celach 

promocyjnych. podpis 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (dotyczy osób 

niepełnoletnich) telefon kontaktowy, zgoda na 

uczestnictwo w Festiwalu, rejestrację występu oraz 

na publikację na stronie miasta Zgierza i portalu 

społecznościowym facebook miasta Zgierza 

nagrania oraz wizerunku uczestnika Festiwalu. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez 

Organizatorów w celach promocyjnych. 

zgoda/podpis opiekuna 

Informacja o dokonanym wyborze utworu. 
 

Informacja o soliście: zainteresowania, szkoła, 

zakład pracy, ewentualny dorobek muzyczny. 

 

 

mailto:promocja@umz.zgierz.pl


 

 

   
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu III Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

III edycji z wokalistką Ewą Farną 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYKORZYSTANIU UDOSTĘPNIONYCH  

PLIKÓW Z PODKŁADEM MUZYCZNYM  

DO UTWORÓW EWY FARNEJ 

 

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

Adres do korespondencji: 

 

ul........................................................................................................................................................ 

 

kod.......-............ Miejscowość........................................................................................................... 

 

telefon................................................e-mail...................................................................................... 

 

Oświadczam, że  udostępnione przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Zgierza pliki z podkładem muzycznym do utworów Ewy Farnej będą przeze mnie 

wykorzystane tylko i wyłącznie w celach przygotowania się do konkursu III Festiwalu 

„ZgJeżoGranie”. Jednocześnie oświadczam, że nie będę przekazywać ich osobom trzecim, 

ani wykorzystywać w innych celach. Nie zastosowanie się do podpisanego oświadczenie 

narusza prawa autorskie, a w związku z tym mogą zostać wyciągnięte konsekwencje 

prawne. 

 
 
 

 
............................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu III Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

III edycji z wokalistką Ewą Farną 

 

 

 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka  
w konkursie 

 
III Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

III edycji z wokalistką Ewą Farną 
 

 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................ 
(imię i nazwisko) w  Konkursie III Festiwalu „ZgJeżoGranie” III edycji z wokalistką Ewą Farną 

 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach 
wynikających z organizacji konkursu. 

 
 

  

 ............................................................................................ 

Miejscowość i data 

 

 ..................................................................................................... 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 
 
 

 
............................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika 

 
 
 

 
  



 

 

   
Załącznik do Regulaminu 

Konkursu III Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

III edycji z wokalistką Ewą Farną 

 
Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”) Gmina  Miasto Zgierz informuje:  
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są: 

1) Gmina Miasto Zgierz  
z siedzibą w Zgierzu, ul. Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych 
osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu 
Miasta Zgierz wskazany powyżej. 

2) Miejski Ośrodek Kultury 
z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych 
osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail 
mokzgierz@interia.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 
  
2. Dane Pana/Pani przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu III Festiwalu 
„ZgJeżoGranie” III edycja z wokalistką Ewą Farną, zgodnie z udostępnionym regulaminem konkursu, 
jak również w celach promocyjnych organizatora. 
 
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 
4. Pana/Pani  dane przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a w przypadku 
osób nagrodzonych w konkursie do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa 
podatkowego. 
Pana/Pani dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że zajdzie konieczność 
skorzystania z usług zewnętrznych kancelarii prawnych lub ujawnienie danych będzie wynikało z 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
d. przenoszenia danych; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
 
W stosunku do Pana/Pani nie są  podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane 
nie są profilowane. 
   
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli. 

 

Data  i czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego ……………………………………….. 


