
REGULAMIN POWIATOWEGO  PRZEGLĄDU  ZESPOŁÓW 
MŁODZIEŻOWYCH 

  
1. Organizatorami Konkursu są:  
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.  
 
2. Cele konkursu:  

 wspieranie wychowania poprzez formy aktywności artystycznej 
 popularyzacja twórczości artystycznej  
 doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci i młodzieży 
 promocja młodych talentów 

 
3. Konkurs przeznaczony jest dla  młodzieży szkół  ponadpodstawowych  z terenu powiatu 
oświęcimskiego (przynajmniej jeden członek zespołu musi pochodzić z terenu powiatu 
oświęcimskiego). Członkami zespołu mogą być osoby dorosłe, przy czym co najmniej połowa 
wykonawców musi być w wieku poniżej 26 lat. Zespół nie może być związany kontraktem płytowym z 
żadną wytwórnią płytową. 

4. Jury wybierze 6 finalistów, spośród których internauci wyłonią 3 zwycięzców poprzez głosowanie 
online.  Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.  

5. Zwycięzcy konkursu wystąpią podczas  Jubileuszowego koncertu z okazji 65-lecia MDK  na rynku 
głównym w Oświęcimiu  (organizacja  koncertu  uzależniona  jest  od sytuacji epidemicznej). 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być:  duet lub zespół  

7. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa autorskie  utwory.  

8. Zespoły oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie  

do wykonywanych utworów  

9. Utwór w formie filmiku video nagranego na telefonie, smartfonie, tablecie lub komputerze oraz 
zgłoszenie wg załączonego wzoru - wypełnione i podpisane odręcznie (może być  
w formie skanu) - należy dostarczyć w terminie do piątku 21 maja 2021r.  
do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1 lub przesłać na adres: 
sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl. 

10. Czas trwania utworów nie powinien przekraczać  15 minut.  

11. Można wykorzystywać dowolne instrumenty, jak również wykonywać utwory a capella.  

12. Organizator zapewnia: 

 profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy 
 promocję wydarzenia w mediach  
 nagrody 

 
13. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego 
zgody na:  

 przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu  
 wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych  
 wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów  

i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów 



 
14. Wykonawcy - uczestnicy przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów, nadsyłając swoje 
zgłoszenie, rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw 
wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak  
i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.).  
 
 15. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE. L. 
2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury  
w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych MDK: iod@powiat.oswiecim.pl,  
tel. 33/84242 64.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  
I Powiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 RODO.  

5. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości I 
Powiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości uczestnictwa w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych. 
Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 
do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do organu 
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

7. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do 
realizacji i kontroli I Powiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych, przez czas określony  
w szczegółowych przepisach prawa.  

 



KARTA ZGŁOSZENIA POWIATOWEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW 
MŁODZIEŻOWYCH 
 

Nazwa zespołu 

 

Kontakt ( nr. Tel., adres e-mail ): 

 

Tytuł i autor wykonywanego utworu ( muzyka i tekst) : 

 

 

 

Skład osobowy zespołu oraz instrumentarium: 

 

 

 

 

 

 

Wymagania techniczne: 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znam Regulamin Konkursu i zgadzam się z jego warunkami  
 
 
 
............................................................................................................. 
odręczny podpis każdego uczestnika 


