
Regulamin XI Przeglądu Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego

I. Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim,
organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim.

II.Honorowy patronat nad przeglądem sprawuje krakowska Piwnica pod Baranami oraz Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki.

III.Cele przeglądu
1. Popularyzacja twórców i twórczości Piwnicy pod Baranami i kontynuacja mecenackiej działalności mińszczanina
Piotra Skrzyneckiego.
2. Kształtowanie wrażliwości literackiej, muzycznej i teatralnej.
3.Popularyzacja piosenki poetyckiej i autorskiej.
4.Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji ich osiągnięć i konfrontacji.
5. Wyłonienie najlepszych twórców oraz ich dalsza promocja.

IV. Warunki uczestnictwa
1. W przeglądzie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy ukończyli 16 lat. Za uczestnika uważa się zarówno solistę, jak
i zespół w składzie nie większym niż 5-osobowy.
2. Laureaci nagrody Grand Prix festiwalu nie mogą brać udziału w kolejnych dwóch jego edycjach.
3. Do prezentacji konkursowej uczestnik przygotowuje dwa utwory - obowiązkowy z repertuaru Piwnicy pod Baranami
i dowolny. (Łączny czas utworów nie może przekroczyć 10 min.)
4. Uczestnik przeglądu występuje z własnym akompaniamentem na żywo (nie dopuszcza się półplayback'ów)
Istnieje możliwość skorzystania z akompaniatora po uprzednim wysłaniu zapisu nutowego utworów do organizatora
przeglądu.
5. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć organizatorowi kartę zgłoszenia wraz z demo (2 dowolne utwory, DEMO
NIE MUSI ZAWIERAĆ UTWORU OBOWIĄZKOWEGO) do 30.10.2019 r. Na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub drogą e-mailową na adres:
przeglad.piotra.s@wp.pl
6. Specjalnie powołana komisja artystyczna, na podstawie dostarczonych materiałów, wyłoni uczestników przeglądu
konkursowego, który odbędzie się 15.11.2018 w MDK w Mińsku Mazowieckim, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani na tydzień przed konkursem.

V. Warunki techniczne
1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Mińska Mazowieckiego na własny koszt.
2. Organizator zapewnia nocleg wg wcześniejszego zapisu na karcie zgłoszenia.
3. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt nagłaśniający i techniczny oraz pomoc akustyka (według zapotrzebowania
w karcie zgłoszenia i w zakresie posiadanego sprzętu).
4. Organizator zapewnia akompaniatora po uprzednim wysłaniu zapisu nutowego utworów do organizatora przeglądu    
i zaznaczeniu tej opcji w karcie zgłoszenia.

VI. Jury i nagrody
1. Pięcioosobową, profesjonalną komisję artystyczną powołuje Organizator.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody:
-nagrodę główną – Grand Prix, statuetka, występ w Piwnicy pod Baranami
-nagrody specjalne
3. O przydziale i wysokości nagród decyduje jury.
-łączna kwota nagród pieniężnych – 4000 zł.
4. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej.
5. Decyzja jury jest nieodwołalna.
6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wieczornego koncertu laureatów w dniu przeglądu
(obecność laureatów obowiązkowa).

VII. Postanowienia końcowe
1.Uczestnicy przeglądu udzielają organizatorowi wszelkich praw do dowolnego wykorzystania
zarejestrowanych podczas przeglądu  nagrań oraz zrealizowanych materiałów foto/wideo bez wypłacania dodatkowych
wynagrodzeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych nagrań do promocji wydarzenia w radiu,
telewizji, internecie i prasie.
2. O innych sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komisja artystyczna.
3. Wykładnia i interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.



VIII. Ochrona danych osobowych
Zapisy zgodne  z  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Dom  Kultury  w  Mińsku  Mazowieckim  05-300  Mińsk
Mazowiecki, ul. Warszawska 173, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor – Pani Joanna Wilczak; 

2. Dane uczestników  będą wykorzystane w celach organizacyjnych przed i w trakcie trwania Przeglądu Piosenki
Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego zwanym dalej przeglądem, poprawnego przebiegu  przeglądu oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń prawnych. Dane użytkowników gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6
ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

3. Uczestnikowi przeglądu  przysługuje prawo:
 żądania  usunięcia  (prawo  do  bycia  zapomnianym) dotyczących  Państwa  danych  osobowych  z  systemów
informatycznych  oraz  z  akt.  Prawo  to  zostanie  przez  Administratora  zrealizowane,  o  ile  nie  spoczywa  na
Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do
bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: mdk@mdkmm.pl
 dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-
maila na adres: mdk@mdkmm.pl
 sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia
danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych
przez  Administratora  w  określonym  celu.  Prawo  to  można  wykonywać  poprzez  wysłanie  e-maila  na  adres:
mdk@mdkmm.pl
 ograniczenia przetwarzania,  w tym również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
powołując się na określoną sytuację.  Informujemy,  że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane
wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
które obligują Administratora do przetwarzania danych.  Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila  na
adres: mdk@mdkmm.pl
 przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia
skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych
4. Wyjaśnień  w  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  udziela  Inspektor  Ochrony  Danych,  e-mail:
iod@mdkmm.pl; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w przeglądzie.

mailto:iod@mdkmm.pl


KARTA UCZESTNIKA XI PRZEGLĄDU PIOSENKI POETYCKIEJ
im. Piotra Skrzyneckiego Mińsk Mazowiecki  15.11.2019

Imię i nazwisko solisty / nazwa zespołu : ……………………………………………. ……………………………
data ur. / data utworzenia: ………………………
Skład zespołu:
1. …………………………………...…….. data urodzenia ………….…….. rola w zespole …………………………..
2. ………………………………...……….. data urodzenia ………….…….. rola w zespole ……………………….….
3. ………………………………...……….. data urodzenia …………….….. rola w zespole ……………………….….
4. …………………………...…………….. data urodzenia ………….…….. rola w zespole ……………………….….
5. ………………………………...……….. data urodzenia ………….…….. rola w zespole ……………………….….

Notka o wykonawcy dla konferansjera (PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Repertuar:
1.Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………………………………………

Autor tekstu: ………………………….……...…………Kompozytor: ……………...………………………………….

2.Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………………………………………

Autor tekstu: ………………………….……...…………Kompozytor: ……………...………………………………….

Czas prezentacji: …………………...….. (max: 10 min.)

Wymogi nagłośnieniowe:

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

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

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

Rezerwacja noclegu dla ……...…… osób.

Adres do korespondencji: ………………………………………...………………………………………..…………….

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

tel: ………………….…………. e-mail: ……………………………..…………………………….…………………….

Akompaniator TAK NIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że jest mi znany regulamin XI Przeglądu Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego i akceptuję jego zasady. Niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z IX Przeglądem Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz 883 z późn. zm.).

Miejscowość i data:

……………………………………………………...
Czytelny podpis zgłaszającego:

……………………………………………………..

Wyrażam zgodę na wykonywanie i  umieszczanie zdjęć i  materiałów filmowych zawierających wizerunek mój/mojego  zespołu zarejestrowanych
podczas przeglądu oraz umieszczanie występów na stronie internetowej MDK, profilach internetowych zarządzanych przez MDK oraz w mediach   w
celu informacji i promocji MDK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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.

…………………………………………
Czytelny podpis osoby zgłaszającej


