
 

Regulamin konkursu VI Festiwalu „ZgJeżoGranie"  
edycja z Dawidem Kwiatkowskim 

Organizatorzy: Urząd Miasta Zgierza i Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 

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 i miejsce imprezy: 

 10.09.2022 r. – Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu, 

 godziny Festiwalu: 17:00-19:00. Godziny potwierdzone zostaną uczestnikom 

konkursu do dnia 09.09.2022 r.,  

 w przypadku dużej ilości zgłoszeń przeprowadzone zostaną eliminacje 

wstępne w dniach 8.09.2022 r. i 09.09.2022 od godz. 15:00 w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Zgierzu. O eliminacjach wstępnych uczestnicy zostaną 

powiadomieni do dnia 06.09.2022 r.  

3. Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści, 

 w konkursie nie może brać udziału zwycięzca poszczególnej kategorii 

wiekowej z ostatniej edycji festiwalu, 

 osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w konkursie, 

 warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-maila: promocja@umz.zgierz.pl 

lub złożenie w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana 

Pawła II nr 16, pokój nr 3 w budynku na dziedzińcu), 

 zgłoszenia udziału w Festiwalu należy dokonać do dnia 02.09.2022 r., 

 każdy wykonawca/solista prezentuje jeden utwór muzyczny z listy utworów 

przedstawionych przez wokalistę Dawida Kwiatkowskiego,  

 pliki z podkładem muzycznym będą udostępniane przez Wydział Promocji 

i Kultury Urzędu Miasta Zgierza uczestnikom konkursu, po podpisaniu 

informacji o wykorzystaniu udostępnionych podkładów muzycznych 

do utworów Dawida Kwiatkowskiego. Wyżej wymieniona informacja stanowi 

załącznik nr 2 do regulaminu, 



 

 kolejności wystąpienia solisty podczas Festiwalu/eliminacji wstępnych 

zdecyduje losowanie, które odbędzie się bezpośrednio przed 

Festiwalem/eliminacjami wstępnymi. 

4. Kategorie wiekowe (liczy się rok urodzenia uczestnika): 

 soliści urodzeni w 2007 roku i młodsi, 

 soliści urodzeni w 2006 roku i starsi. 

5. Skład Jury: 

a) Festiwalu: 

 wokalista Dawid Kwiatkowski, 

 przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, 

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, 

 przedstawiciel zgierskiego środowiska muzycznego, 

b) Eliminacji wstępnych: 

 przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, 

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, 

 przedstawiciel zgierskiego środowiska muzycznego, 

6. Kryteria oceny: 

 interpretacja, 

 emisja, dykcja, intonacja, 

 estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, 

 inscenizacja ruchowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

7. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji do Festiwalu 

dopuszczonych zostanie 12 uczestników: 

 sześcioro solistów urodzonych w 2007 roku lub młodszych, 

 sześcioro solistów urodzonych w 2006 roku lub starszych, 

 Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału ilościowego uczestników. 

8. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach według poniższego 

schematu: 

I nagrodą jest: 

 Kategoria rok 2007 i młodsi:  

występ z wokalistą Dawidem Kwiatkowskim podczas imprezy Zakończenie 

Lata – 10.09.2022 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł brutto,  

 Kategoria rok 2006 i starsi:  

nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł brutto, 



 

II nagrodą jest: 

 nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto, 

III nagrodą jest: 

 nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto. 

Jury przyznaje 3 nagrody w każdej grupie wiekowej. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie: 

 prawo do publikacji materiałów z Festiwalu w swoich kanałach komunikacji 

tj. nagrań, fotografii etc. z występu uczestników, 

 prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia 

takiej sytuacji Organizator niezwłocznie powiadomi osoby zgłoszone 

do udziału w Festiwalu o zmianie niniejszego regulaminu. 

10. Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie 

organizatorowi kompletu formularzy dołączonych do regulaminu: formularza 

zgłoszeniowego, informacji dla uczestników konkursu o prawach autorskich 

do udostępnionych plików z podkładem muzycznym do utworów Dawida 

Kwiatkowskiego, klauzulę informacyjną związaną z ochroną danych osobowych. 

  



 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu VI Festiwalu „ZgJeżoGranie”  

edycja z wokalistą Dawidem Kwiatkowskim 

Formularz zgłoszeniowy do VI Festiwalu „ZgJeżoGranie” 

Imię i Nazwisko uczestnika:  

Data urodzenia uczestnika:  

Adres korespondencyjny:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail uczestnika:  

Nazwa wybranego utworu:  

Imię i Nazwisko rodzica 
/opiekuna prawnego1 

 

Informacja o uczestniku: 
zainteresowania, szkoła, 
wykonywana praca, 
ewentualny dorobek 
muzyczny, warsztat wokalny, 
udział w konkursach itp. 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu VI Festiwalu „ZgJeżoGranie”  

edycja z Dawidem Kwiatkowskim i akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

Data i podpis uczestnika  

/w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego. 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

w trakcie trwania Konkursu poprzez rejestrację obrazu i dźwięku 

oraz jego rozpowszechnianie na stronie Internetowej Miasta Zgierza i na  portalu 

społecznościowym Facebook Miasta Zgierza w celu promocji Gminy Miasta Zgierz. 

Data i podpis uczestnika  

/w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego. 

.....................................................................................................  
 
1
 dane uzupełniane wyłącznie w stosunku do uczestników niepełnoletnich 



 

Wszelkie pytania dotyczące Festiwalu należy kierować: 

 pod numerem telefonu: 42 714 32 96  

 lub na adres poczty elektronicznej: promocja@umz.zgierz.pl. 

Prosimy o dostarczanie zgłoszeń do dnia 02.09.2022 r.  

 do Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza  

(pl. Jana Pawła II nr 16, pokój nr 3 w budynku na dziedzińcu)  

 lub na e-mail: promocja@umz.zgierz.pl 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym jest Prezydent Miasta Zgierza.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Gminy Miasta Zgierz poprzez 

realizację zadań określonych w pkt. 1 Regulaminu Konkursu przez czas od przyjęcia 

zgłoszenia uczestnika do zakończenia konkursu oraz upływu czasu określonego 

w przepisach na prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej związanej 

z organizacją i przebiegiem Konkursu. 

Dane zostaną udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zgierzu.  

Bliższe informacje na temat ochrony danych osobowych realizowanych przez 

Administratora znajdują się w załączniku nr 3 oraz można się z nimi zapoznać 

na stronie internetowej pod adresem https://bip.zgierz.pl/.  

https://zgierz.bip.net.pl/?a=512


 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu VI  Festiwalu „ZgJeżoGranie”  

edycja z wokalistą Dawidem Kwiatkowskim 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

O PRAWACH AUTORSKICH DO UDOSTĘPNIONYCH  

PLIKÓW Z PODKŁADEM MUZYCZNYM  

DO UTWORÓW DAWIDA KWIATKOWSKIEGO 

Urząd Miasta Zgierza informuje, że udostępnione uczestnikowi konkursu przez 

organizatora festiwalu, pliki z podkładem muzycznym do utworów Dawida 

Kwiatkowskiego podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

Oznacza to między innymi, że mogą być przez uczestnika wykorzystane wyłącznie 

w celu przygotowania się do konkursu VI edycji Festiwalu „ZgJeżoGranie” edycja 

z wokalistą Dawidem Kwiatkowskim. Nie mogą być udostępniane osobom trzecim 

ani wykorzystywane w innym celu niż określony powyżej.  

Konsekwencją naruszenia praw autorskich może być odpowiedzialność prawna. 

Zapoznałem/am się z treścią informacji zamieszczonej powyżej. 

Data i podpis uczestnika  

/w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego. 

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

  



 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu Konkursu VI  Festiwalu „ZgJeżoGranie”  

edycja z wokalistą Dawidem Kwiatkowskim 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH REALIZOWANYCH 

PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA 

Prezydent Miasta Zgierza, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-2 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

(dalej „RODO”) przekazuje do wiadomości publicznej poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza 

z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony 

swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl (skrytka 

epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka); lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz 

wskazany powyżej. 

2. Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

a. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. c, e, f, h, art. 10 RODO); 

b. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g, h, j RODO); 

c. W celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań 

na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). 

3. Prawo do sprzeciwu.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie 

wskazanych w 3. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 

lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

4. Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:  

a. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane 



 

osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, 

w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.  

b. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie 

do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej 

umowy zostaną niezwłocznie usunięte.  

c. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego 

i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane 

zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi 

podstawę realizacji zadania publicznego. 

5. Odbiorcy danych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:  instytucjom określonym 

przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym 

podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym 

lub informatycznym. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany 

i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli. 

Data i czytelny podpis uczestnika  

/w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis opiekuna prawnego. 

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


