
 

 

   

 

Regulamin konkursu II Festiwalu „ZgJeżoGranie" 

II edycja z NATALIĄ SZROEDER 

Organizatorzy: Urząd Miasta Zgierza i Chili House s.c. 

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 imprezy: 
• 16.09.2017 r. 
• godziny Festiwalu zależne będą od ilości zgłoszeń, zostaną podane uczestnikom 

konkursu do dnia 12.09.2017 r. 

4. 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 karty zgłoszenia i przesłanie pocztą 

elektroniczną na adres e-maila: eantosz@umz.zqierz.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 08.09.2017 r., 
• każdy wykonawca/solista prezentuje jeden utwór muzyczny z przedstawionych przez 

wokalistkę Natalię Szroeder,  

• 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 Natalii Szroeder 

stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, 
• zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu, 
• o kolejności wystąpienia solisty podczas Festiwalu zdecyduje losowanie, które odbędzie 

się bezpośrednio przed Festiwalem. 

5. Kategorie: 

• amatorzy, 

• profesjonaliści. 

6. Skład Jury: 

• wokalistka Natalia Szroeder, 

• przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, 

• przedstawiciel Chili House, 

• przedstawiciel zgierskiego środowiska muzycznego. 

6. Kryteria oceny: 

• interpretacja, 

• emisja, dykcja, intonacja, 

• estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, 

• inscenizacja ruchowa, 

• ogólny wyraz artystyczny. 
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7. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach według poniższego schematu: 
I nagrodą jest: 

• występ z wokalistką Natalią Szroeder podczas imprezy Zakończenie Lata –  

16.09.2017 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto, a także statuetka 

Festiwalu, 

II nagrodą jest: 
• nagroda pieniężna w wysokości 800 zł brutto oraz statuetka Festiwalu, 

III nagrodą jest: 
• nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto oraz statuetka Festiwalu. 

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

wokaliści otrzymają nagrody rzeczowe. 

8. 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. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 
dnia 28.06.2016 poz. 922. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na 
powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego 
regulaminu.



 

 

   

 

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

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

Prosimy o dostarczanie zgłoszeń do 08.09.2017 r. do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

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

eantosz@umz.zgierz.pl 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU II Festiwalu „ZgJeżoGranie" 

II edycja z wokalistką Natalią Szroeder 

 
Imię i nazwisko solisty:  

Adres i telefon kontaktowy:  

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:eantosz@umz.zgierz.pl
mailto:eantosz@umz.zgierz.pl


 

 

   
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu II Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

II edycji z wokalistką Natalią Szroeder 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYKORZYSTANIU UDOSTĘPNIONYCH  

PLIKÓW Z PODKŁADEM MUZYCZNYM  

DO UTWORÓW NATALII SZROEDER 

 

 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

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

 

Adres do korespondencji: 

 

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

 

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

 

telefon................................................Mail......................................................................................... 

 

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

Zgierza pliki z podkładem muzycznym do utworów Natalii Szroeder będą przeze mnie 

wykorzystane tylko i wyłącznie w celach przygotowania się do konkursu II 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 II Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

II edycji z wokalistką Natalią Szroeder 

 

 

 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka  
w konkursie 

 
II Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

II edycji z wokalistką Natalią Szroeder 
 

 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................ 
(imię i nazwisko) w  Konkursie II Festiwalu „ZgJeżoGranie” II edycji z wokalistką Natalią 
Szroeder 

 
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 zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. 2135). 

 
 

  

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

Miejscowość i data 

 

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

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 
 
 

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

Data i czytelny podpis uczestnika 

 
 
 


