
 
 

REGULAMIN XV FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  

„NA SKRZYDŁACH MUZYKI” 

Rzeszów, 16 listopada 2018 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.  Organizatorem Festiwalu jest Rzeszowski Dom Kultury.  

2.  Festiwal składa się z dwóch etapów: I etap – eliminacje, II etap – finał. 

3.  Eliminacje konkursu odbywać się będą od 12 do 29 października 2018 r. 

4.  Finał Festiwalu realizowany będzie w dniu 16 listopada 2018 r. w Rzeszowskim Domu Kultury 

filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich 43 a. 

 

II. CELE FESTIWALU: 

1.  Popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej i jej twórców wśród dzieci i młodzieży. 

2.  Pomoc utalentowanej młodzieży w rozwijaniu zainteresowań i osiągnięć artystycznych. 

3.  Konfrontacje dorobku młodych artystów. 

 

III. KATEGORIE WIEKOWE: 

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

 I kategoria  7 – 9 lat, 

 II kategoria  10 – 12 lat, 

 III kategoria  13 – 15 lat, 

 IV kategoria  16 – 18 lat. 

 

IV. FORMA WOKALNA: 

 Solista 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Festiwalu mogą być wokaliści – amatorzy, uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów, liceów oraz zajęć prowadzonych w instytucjach kultury. 

2. Każda instytucja może wydelegować DWÓCH przedstawicieli w danej kategorii wiekowej. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszych miejsc poprzednich edycji Festiwalu 

w danej kategorii wiekowej. 

4. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę polskiej muzyki rozrywkowej lub dziecięcej. 

5. Zgłoszenie w formie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej 

załącznik do niniejszego Regulaminu, podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych 

osobowych  oraz nagrania CD lub MP3 jednego utworu wykonywanego przez zgłaszanego 

wokalistę należy przesłać na adres: Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno, ul. 

Konfederatów Barskich 43 a, 35-321 Rzeszów lub adres e-mail: 

naskrzydlachmuzyki@rdk.rzeszow.pl do dnia 12 października 2018 r. do godz. 20.00 

z dopiskiem „FESTIWAL”. 

6. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do placówki. 

Zgłoszenia które dotrą po 12 października br., nie będą brane pod uwagę. 

7. W przypadku zgłoszenia przez 2 lub więcej uczestników tych samych piosenek finałowych 

Organizator może zwrócić się z prośbą do wybranego uczestnika o zmianę repertuaru 

finałowego. 

8. Zgłoszony utwór nie może być zmieniony w dniu przesłuchań. 
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9. Osoba podpisująca kartę zgłoszenia – rodzic/ prawny opiekun wokalisty potwierdza 

jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem. 

10.  Czas występu solisty nie może przekroczyć 5 minut. 

11.  Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do finału Festiwalu zostanie ogłoszona przez 

Organizatora w dniu 29 października 2018 r. na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl. 

12.  Koszt akredytacji w wysokości 20,00 zł od uczestnika należy wpłacić na konto 

Rzeszowskiego Domu Kultury na numer: 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766 po otrzymaniu 

informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika do finału. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać 

na adres e-mail: naskrzydlachmuzyki@rdk.rzeszow.pl do dnia 9 listopada 2018 r. 

13.  Nadesłane zgłoszenia ocenia i wyłania do finału Festiwalu Jury w składzie:    

        Marika, Kamil Bijoś i Arkadiusz Kłusowski. 

14.  Rezygnacja z udziału w Festiwalu może nastąpić do 29 października 2018 r. Wymagana jest 

pisemna forma rezygnacji. 

15.  Podstawą zwrotu akredytacji jest forma pisemna w nieprzekraczalnym terminie do 14   

listopada 2018 r. 

16.  NIECZYTELNE I NIEKOMPLETNE ZGŁOSZENIA ORAZ PRZESYŁANE PO TERMINIE                                           

NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE. 

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Festiwalu. 

2. W trakcie Festiwalu uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów. 

3. Osoby zakwalifikowane do finału powinny przesłać podkład muzyczny do utworu 

finałowego w formacie MP3 do dnia 13 listopada 2018 r. na adres: 

naskrzydlachmuzyki@rdk.rzeszow.pl. 

4. Każdy uczestnik Festiwalu w dniu przesłuchań winien mieć legitymację lub dowód osobisty. 

5. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. 

6. Uczestnik wykonuje utwór do podkładu muzycznego lub ma możliwość skorzystania               

na scenie z pianina cyfrowego. 

7. Ramowy program Festiwalu dostępny będzie na stronie organizatora www.rdk.rzeszow.pl               

od dnia 15 listopada 2018 r., a kolejność prezentacji będzie dostępna na miejscu w dniu 

przesłuchań. 

8. Uczestnicy i ich opiekunowie zobowiązani są podporządkować się zaleceniom Organizatora. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

10.  Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez Organizatora 

Festiwalu. 

 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz zdjęcia 

wykonanego podczas imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz 

zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia 

udziału w Festiwalu. 

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w XV Podkarpackim Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej „Na Skrzydłach Muzyki” Organizator nabywa prawa całość autorskich praw 

majątkowych uczestnika do wizerunku, zdjęcia na następujących polach eksploatacji: 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, 

- równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową i telewizyjną. 
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VIII. WARUNKI TECHNICZNE: 

 scena o wymiarach 647 x 422 cm, 

 nagłośnienie, 

 odtwarzacze CD, 

 mikrofony. 

 

IX. JURY: 

1.  Jury tworzyć będą artyści i specjaliści dzieła muzycznego w składzie:  

Marika, Kamil Bijoś i Arkadiusz Kłusowski. 

2.  Jury oceniać będzie: 

 walory głosowe, 

 muzykalność, 

 interpretację, 

 DOBÓR REPERTUARU DOSTOSOWANY DO TEMATYKI FESTIWALU I WIEKU WYKONAWCY, 

 wyraz artystyczny. 

3.  Jury i Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekwalifikowania solistów do innej kategorii 

wiekowej. 

4.  Decyzje Jury są ostateczne. Organizator nie ma wypływu na werdykt Jury. 

 

X. NAGRODY: 

1.   W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane statuetki za: 

 I miejsce – złota nuta, 

 II miejsce – srebrna nuta, 

 III miejsce – brązowa nuta, 

2.  GRAND PRIX FESTIWALU – nagroda pieniężna przyznawana przez Ambasadora Festiwalu – 

Arkadiusza Kłusowskiego. 

3.   Wyróżnienia - wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w Festiwalu. 

 

Biuro Organizacyjne Festiwalu: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno 

ul. Konfederatów Barskich 43 a, 35 – 321 Rzeszów 

Tel./fax 17 853 50 30, 517 746 081 

Od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 – 19:30 

e-mail: naskrzydlachmuzyki@rdk.rzeszow.pl 

www.rdk.rzeszow.pl 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                          

W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą:                     

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów; 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rzeszowskim Domu Kultury jest Pani Wioletta Rozesłaniec, 

e mail: iod1@erzeszow.pl; 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji XV Podkarpackiego Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Na skrzydłach Muzyki” (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a). 

4) Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodny 

z instrukcją kancelaryjną. 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody.  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Panią/Pana/ danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem korzystania z oferty 

Rzeszowskiego Domu Kultury. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty Rzeszowskiego Domu Kultury.  

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli.  

data, podpis…………………………………… 
Podpis Uczestnika/ 

 Rodzica / 
Opiekuna Prawnego/ 

 Opiekuna z placówki kierującej 
 

 

 


