
XI Spotkania Mistrzów Muzyki Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem XI Spotkań Mistrzów Muzyki wydarzenia organizowanego podczas

15.Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów–Dania 2017 zwanych dalej

w treści Regulaminu „Spotkaniami” jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie z siedzibą pod adresem ul. Kornela Makuszyńskiego 1 Pacanów 28-133

NIP: 6551762631.

2. Celem Spotkań jest promocja aktywności artystycznej dzieci i młodzieży oraz wydarzeń

artystycznych realizowanych przez inne instytucje kultury.

3. W ramach Spotkań odbędzie się konkurs wokalny, zwany dalej „Konkursem” oraz warsztaty dla

Uczestników.

4. Udział w Spotkaniach jest dopuszczalny po spełnieniu warunków określonych w niniejszym

Regulaminie.

§2

Warunki udziału w Spotkaniach

1. Uczestnikami XI Spotkań Mistrzów Muzyki mogą zostać wokaliści w wieku od 7 do 16 lat którzy 

w latach 2016-2017 byli laureatami festiwali lub przeglądów muzycznych o randze minimum

wojewódzkiej, którzy w terminie do dnia 8 maja 2017 roku prześlą na adres Organizatora kompletne

zgłoszenie obejmujące dokumenty wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu

i spełnią pozostałe warunki udziału w Spotkaniach wynikające niniejszego Regulaminu.

2. Przez „laureata” należy rozumieć uczestnika festiwalu lub przeglądu, który został w tym festiwalu

lub przeglądzie nagrodzony I, II, III nagrodą.

3. Zgłoszenie kandydata do udziału w Spotkaniach powinno obejmować następujące

dokumenty:

a)wypełnioną Kartę zgłoszenia do udziału w Spotkaniach podpisaną przez rodzica opiekuna

prawnego kandydata; Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu,

b)wypełniony Formularz zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku podpisany przez rodzica 

lub opiekuna prawnego Kandydata; Formularz zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego

Regulaminu,

c)kserokopię legitymacji szkolnej kandydata lub innego dokumentu poświadczającego wiek

kandydata(wiek uczestnika jest określany na podstawie roku urodzenia).

d)kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie przez kandydata warunku tytułu laureata

festiwalu lub  przeglądu muzycznego o randze minimum wojewódzkiej w latach 2016–2017,
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e)potwierdzenie uiszczenia opłaty akredytacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 1.

4. Kandydaci, których zgłoszenia nie spełniają wymogów wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu,

nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Spotkaniach. Oceny tej dokonuje Organizator na każdym

etapie Spotkań.

5. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Europejskiego Centrum Bajki z dopiskiem:SMM

2017,pocztą elektroniczną email: muzyka@pacanow.eu, w tytule: SMM 2017 lub dostarczyć

osobiście.

§3 

Przebieg Spotkań

1. Prezentacje konkursowe uczestników XI Spotkań Mistrzów Muzyki odbędą się na scenie w Sali

Teatralnej w siedzibie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w dniu 3 czerwca 2017r. w ramach

15. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej  Pacanów – Dania  2017. 

2. W ramach Spotkań odbędą się Warsztaty dla Uczestników w dniu 3 czerwca i konkurs wokalny.

3. Uczestnicy Konkursu będą prezentować się w trzech kategoriach wiekowych:

a) I kat.:wiek od 7-10 lat,

b) II kat.:wiek od 11 do 13 lat,

c) III kat.:wiek od 14 do 16 lat.

4. Warunki udziału w konkursie:

-Wykonanie piosenki za które wokalista/ka został nagrodzony,

-Wykonanie piosenki dowolnej – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki o tematyce :

a)I kat. tematyka: prawda

b) II kat. tematyka: przyjaźń

c) III kat. tematyka: miłość

5. Wokalista uczestniczący w Konkursie przygotowuje i prezentuje dwa utwory w siedzibie 

Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na scenie Sali Teatralnej. Jeden z utworów za które 

wykonanie został wokalista/ka  nagrodzony/na festiwalu lub przeglądzie ,drugi utwór dowolny.

Najpóźniej do 19 maja 2017r. należy dostarczyć  pocztą lub osobiście do siedziby Organizatora płytę 

CD z podkładem do wykonywanego utworu, podpisaną imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz 

oznaczeniem utworu. Decyduje data wpływu płyty CD do siedziby Organizatora.

6. Uczestnik Spotkań Mistrzów Muzyki powinien zgłosić się najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem

Konkursu. Spóźnienia lub niepoinformowanie organizatora o spóźnieniu będzie skutkowało

niedopuszczeniem uczestnika do prezentacji konkursowej.

 §4

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wykonanie utworów będzie oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w co najmniej 
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3 osobowym składzie, które zdecyduje o przyznaniu Grand Prix i 2 wyróżnień w każdejz kategorii

wiekowej. 

2. Dokonując oceny występów Uczestników, Jury weźmie pod uwagę w szczególności: wysoką

wartość artystyczną, umiejętności w zakresie technik wokalnych, odpowiedni  dobór repertuaru 

i aranżację wykonania.

3 . Nagrodę Grand Prix w każdej kategorii wiekowej uzyska Uczestnik, któremu Jury przyzna

najwyższą liczbę głosów. Organizator, po zasięgnięciu opinii Jury, może zrezygnować

z przyznania nagrody Grand Prix, jeśli w ocenie Jury żaden z występów Uczestników nie będzie

posiadał wystarczających walorów artystycznych i nie będzie wskazywał na wystarczające

merytoryczne przygotowanie Uczestnika.

4. Wyróżnienia mogą uzyskać Uczestnicy, których występy w ocenie Jury będą wyróżniały się

szczególnymi walorami artystycznymi lub oryginalnym pomysłem.Organizator  po zasięgnięciu opinii

Jury, może postanowić o rezygnacji z przyznania wyróżnień, jeśli w ocenie Jury żaden z występów

Uczestników nie będzie wyróżniał  się w sposób wskazany wyżej. Uczestnik, który uzyska nagrodę

Grand Prix nie może dodatkowo uzyskać wyróżnienia.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 czerwca 2017 r. na scenie plenerowej podczas Gali

Finałowej Festiwalu w Pacanowie.

6. Laureaci nagród Grand Prix oraz wyróżnieni Uczestnicy XI Spotkań Mistrzów Muzyki zobowiązani

są do prezentacji nagrodzonych utworów na scenie plenerowej w dniu 4 czerwca 2017 r. w ramach

15.Międzynarodowego Festiwalu Kultury  Dziecięcej Pacanów – Dania  2017.

§5

Nagrody

1. Nagrody dla laureatów XI Spotkań Mistrzów Muzyki to:

-Statuetka Mistrza Koziołka dla zdobywców Grand Prix 

-Nagrody finansowe, 

-Dyplomy i upominki–dla każdego Uczestnika. 

2. Uczestnikowi, który uzyskał nagrodę rzeczową, nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody 

i wydania w zamian jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Uczestnikowi, który rezygnuje 

z przyjęcia przyznanej nagrody nie przysługuje prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty.

Rezygnacja z nagrody jest równoznaczne z wystąpieniem Uczestnika z Konkursu bez jakichkolwiek

praw i roszczeń wobec Organizatora.

3. Nagroda pieniężna zostanie wydana laureatowi Konkursu po potrąceniu należnego podatku

dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody przez rodzica, opiekuna

prawnego lub innego upoważnionego opiekuna laureata.

§6

Prawa autorskie i prawa do wizerunku

1. Rodzic lub opiekun prawny każdego Uczestnika Konkursu, z chwilą dokonania zgłoszenia

Uczestnika w sposób wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu oświadcza ,  że przysługuje mu prawo do

publicznego prezentowania przez Uczestnika wykorzystanych w Konkursie utworów w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Z tytułu złożonych

oświadczeń rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ponosi względem Organizatora całkowitą

 i wyłączną odpowiedzialność.

2. Rodzic lub opiekun prawny każdego Uczestnika Konkursu, z chwilą dokonania zgłoszenia w sposób

wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku

Uczestnika w czasie trwania Spotkań oraz z chwilą ustalenia artystycznego wykonania utworu

prezentowanego w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej

czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z tego artystycznego wykonania. Rodzic lub opiekun

prawny Uczestnika upoważnia Organizatora nieodpłatnie do korzystania z utrwalonego wizerunku

Uczestnika oraz artystycznego wykonania w celach niekomercyjnych związanych z działalnością

statutową Organizatora i w tym zakresie upoważnia Zamawiającego do korzystania z nich na polach

eksploatacji obejmujących:

a.trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie

lub zwielokrotnianie takich utworów i wizerunku, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

b.stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie formatu systemu

lubstandardu,

c.tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie lub jakiekolwiek inne zmiany)

oraz rozporządzanie i korzystanie z takich wersji i adaptacji  na wszystkich polach eksploatacji

określonych w umowie,

d.publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób aby każdy mógł mieć

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranej w szczególności elektroniczne udostępnianie

na żądanie,

e.wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie,

f.rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
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g.zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich

opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

§7

Koszty i odpłatności

1. Udział w Spotkaniach jest odpłatny i wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę

nominowaną. Odpłatność dotyczy także opiekuna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka

 w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój  O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001

0004 z dopiskiem: opłata akredytacyjna XI SMM.

2. Jeśli Uczestnik nie weźmie udziału w Spotkaniach z ważnej przyczyny i poinformujo nieobecności

Organizatora na 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem to jest do 26 maja 2017r. opłata

akredytacyjna zostanie zwrócona. W tym przypadku rodzic lub opiekun prawny kandydata 

na Uczestnika lub Uczestnika powinien zwrócić ię do Organizatora na piśmie z wnioskiem o zwrot

uiszczonej opłaty, podając numer rachunku bankowego na jaki opłata ma być zwrócona.

3.Instytucje patronujące lub osoby, które chcą otrzymać fakturę związaną z opłatą

akredytacyjną, są proszone o podanie odpowiednich danych w zgłoszeniu konkursowym.

4. W ramach opłaty akredytacyjnej, Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom Spotkań:

-niezbędne warunki do prezentacji (scena z nagłośnieniem),

-posiłki 3 czerwca (śniadanie,obiad, kolacja), 4 czerwca (śniadanie),

-nocleg (3 czerwca na 4 czerwca 2017 r.),

-dyplomy za udział oraz upominki.

5. Wszelkie pozostałe koszty związane z udziałem w Spotkaniach, w szczególności koszty przejazdu

Uczestnika do siedziby Organizatora, ponosi instytucja patronująca wokalistom, uczestnik 

lub opiekun.

§8

Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest wyrazem akceptacji Regulaminu warunków udziału

w Spotkaniach.

2. Poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny kandydata na

u c ze st n i ka w y ra ża zgo d ę n a u d z i a ł ws ka za n e go w t y m zg ł o sze n i u s wo j e go

dziecka/podopiecznego/objętego kuratelą wSpotkaniach na zasadach wynikających z niniejszego

Regulaminu.

3. Poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny kandydata 

na uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych w tym  zgłoszeniu i załączonych 

do niego dokumentach danych osobowych swojego dziecka/podopiecznego/objętego kuratelą przez
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Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, w celach niezbędnych dla

prawidłowej realizacji Spotkań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych. Nie wyłącza to odrębnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w szerszym zakresie.

4.Kontakt w sprawie Konkursu:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.

tel. 606 654 983: poniedziałek i czwartek od godz.8:00 do 16:00,

e-mail: muzyka@pacanow.eu
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