Regulamin XIV Festiwalu Piosenki Europejskiej
§1
Organizator Festiwalu
1. Organizatorem XIV Festiwalu Piosenki Europejskiej, zwanego dalej „Festiwalem”, jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Mordach przy ul. Parkowej 9, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Szczegółowych informacji dotyczących Festiwalu udziela: Krzysztof Buzuk pod
numerem telefonu 25 641-54-42 oraz e-mail: kbuzuk@mgokmordy.pl
§2
Cele główne Festiwalu
Celami głównymi Festiwalu są:
* aktywizacja muzyczna młodzieży,
* doskonalenie warsztatu wokalnego i językowego młodego pokolenia,
* promocja twórczości młodych ludzi,
* zwiększenie poczucia przynależności młodzieży do Unii Europejskiej.
§3
Uczestnicy i wymagania
1. Festiwal ma charakter otwarty o zasięgu ogólnopolskim.
2. W Festiwalu może wziąć udział młodzież w wieku od 13 do 16 lat w następujących
kategoriach:
* soliści w wieku 13-14 lat,
* soliści w wieku 15 – 16 lat.
3. Uczestnicy Festiwalu wykonują dwa utwory: pierwszy utwór w języku polskim, drugi
– w języku obcego kraju, który należy lub należał do Unii Europejskiej.
4. Czas trwania prezentacji wynosi nie więcej niż 7 minut.
5. Uczestnicy Festiwalu mogą:
* korzystać z półplaybacków. Podkład nie może zawierać chórków;
* korzystać z akompaniamentu na żywo;
* śpiewać a capella.

§4
Warunki uczestnictwa i terminy
1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie kompletnie wypełnionej Karty
Zgłoszenia na adres e-mail kbuzuk@mgokmordy.pl oraz dołączenia podkładów w
formacie mp3.
2. Osoby zgłaszające się do Festiwalu są zobowiązane do wniesienia opłaty
akredytacyjnej na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, ul.
Parkowa 9, 08-140 Mordy: numer konta bankowego: 16-8038-0007-0042-27722000-0010 Bank Spółdzielczy w Łosicach/Oddział w Mordach z dopiskiem „XIV
Festiwal Piosenki Europejskiej, imię i nazwisko” w terminie do 10 maja 2022 r.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w §4 pkt. 2, wynosi:
* 20 zł/os.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Festiwalu, opłata akredytacyjna nie
podlega zwrotowi.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 maja 2022 r. o godzinie 23.59.00.
6. Każda placówka może dokonać nie więcej niż dwóch zgłoszeń we wszystkich
kategoriach, o których mowa w § 3 pkt. 2.
7. Każde zgłoszenie musi być przysłane na osobnej Karcie Zgłoszenia.
8. O zakwalifikowaniu osób do udziału w Festiwalu decyduje Organizator.
9. Wśród głównych kryteriów branych pod uwagę przy kwalifikowaniu osób do udziału
w Festiwalu będą:
* wiek uczestnika, o którym mowa w §4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu;
* zgodność zgłoszonych utworów z językami, o których mowa w § 3 pkt. 3;
* wniesienie opłaty akredytacyjnej;
* podkład muzyczny nie zawierający chórków (dotyczy uczestników korzystających z
półplaybacków).
10. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Mordach o godz. 9.00.

§5
Jury Festiwalu
1. O wyłonieniu zwycięzców Festiwalu decyduje Jury Konkursowe powołane przez
Organizatora, zwane dalej „Jury”.
2. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych
uczestników Festiwalu.
3. Jury wyłania zwycięzców I, II i III miejsca w 2 kategoriach:
* soliści w wieku 13-14 lat,
* soliści w wieku 15 – 16 lat.
4. Ocenie podlegać będą:
* walory wokalne i interpretacja utworu;
* kreatywność i twórczość własna;
* dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy;
* kompozycja i aranżacja;
* ogólny wyraz artystyczny.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
§6
Nagrody
1. Organizator Festiwalu na podstawie oceny Jury dokona podziału oraz wręczenia
nagród i wyróżnień.
2. Zwycięzcy Festiwalu oprócz nagród rzeczowych otrzymają dyplomy, a pozostali
uczestnicy pamiątkowe dyplomy udziału.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Festiwalu.
§7
Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją postanowień 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”, informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych uczestników XIII Festiwalu Piosenki
Europejskiej jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, 08140 Mordy, tel. 25 641 54 42, e-mail: kultura@mgokmordy.pl
2) Inspektor ochrony danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach
dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Dane osobowe uczestników Festiwalu w postaci imienia i nazwiska, kategorii
wiekowej, adresu e-mail, adresu IP będą przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie
uczestnikom Festiwalu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia
Festiwalu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizacja dokumentów. Dane
osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu publikacji wizerunku
4) Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy
zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie
skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów
powierzenia danych.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wizerunek będzie przetwarzany nie
dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do
danych osobowych ora prawo do ich sprostowania, a w zakresie wizerunku prawo
do cofnięcia zgody oraz prawo do usunięcia danych.
7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania
Festiwalu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, publikacji danych
osobowych i wizerunku laureatów konkursu.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
§8
1. Nadesłanie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgokmordy.pl.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Festiwalu.

DANE ORGANIZATORA:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Parkowa 9 08-140 Mordy
tel. 25 641-54-42 mail: kultura@mgokmordy.pl, www.mgokmordy.pl

