
 

 

  

 

REGULAMIN PLEBISCYTU INTERNETOWEGO 

FINALISTÓW OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU „PIOSENKA W MELONIKU” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1) Organizatorem Plebiscytu jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy  

ul. Staromiejskiej 43a. 

2) Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) biorąc udział w Plebiscycie 

oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

3) Plebiscyt zostanie przeprowadzony na profilu Facebook Rzeszowskiego Domu Kultury 

www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 

4) Do udziału w Plebiscycie zaproszeni zostaną wyłącznie Finaliści 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”, wyłonieni w drodze eliminacji przez Jurorów: 

Natalię Kukulską, Roberta Janowskiego, Michała Szpaka i Zbigniewa Jakubka. 

5) Plebiscyt uwzględnia głosy Internautów oraz punktację Jurorów 10. Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka 

w Meloniku” (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

6) Swój głos w plebiscycie oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konto w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

7) Plebiscyt potrwa od 1 czerwca do 29 czerwca 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie 

się w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

II. CELE PLEBISCYTU 

1) Popularyzowanie piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenki z interpretacją aktorską. 

2) Popularyzacja piosenki filmowej i musicalowej. 

3) Zwrócenie uwagi na piosenki w różnych formach stylistycznych i gatunkach jako ten obszar twórczości, 

który wart jest wyodrębnienia i refleksji. 

4) Promocja talentów wokalnych interpretatorów piosenek aktorskich. 

5) Wyłonienie zwycięzcy Plebiscytu, który otrzyma Nagrodę. 

 

III. ZGŁOSZENIA 

1) W Plebiscycie mogą wziąć udział wyłącznie Finaliści 10. Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka  

w Meloniku” wraz z nagraniami utworów, które zgłoszone zostały do 10. Ogólnopolskiego Festiwalu 

„Piosenka w Meloniku”. 

2) Zgłoszenie udziału w Plebiscycie polega na przesłaniu karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika (załącznik  

nr 2 do Regulaminu) oraz fotografii Uczestnika. 

a) karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona literami drukowanymi, dokładnie według 

punktów. Wypełnienie pismem nieczytelnym dyskwalifikuje kartę zgłoszenia. 

b) prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną wraz z fotografią Uczestnika  

należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2020 r. mailem na  adres: 

piosenkawmeloniku@rdk.rzeszow.pl 

c) Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o udziale w Plebiscycie. 

http://www.facebook.com/RDK.Rzeszow
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IV. PRZEBIEG PLEBISCYTU 

1) Plebiscyt będzie składał się z trzech etapów: 

a) od 1 czerwca do 14 czerwca 2020 r. – prezentacja sylwetek Uczestników Plebiscytu (fotografia  

wraz z krótką biografią i nagraniem utworu zgłoszonym do eliminacji 10. Ogólnopolskiego Festiwalu 

„Piosenka w Meloniku”) na profilu Facebook www.facebook.com/RDK.Rzeszow za pośrednictwem 

udostępnionych filmów z kanału YouTube www.youtube.com/RzeszowskiDomKultury. 

b) od 15 czerwca do 29 czerwca 2020 r. – głosowanie na Uczestników Plebiscytu na profilu Facebook 

www.facebook.com/RDK.Rzeszow.    

c) 30 czerwca 2020 r. – ogłoszenie wyników Plebiscytu. 

2) Na wynik każdego uczestnika Plebiscytu składać będą się dwa czynniki: 

a) liczba głosów na podstawie liczby polubień zdjęcia Uczestnika (1 polubienie = 1 głos) 

b) liczba głosów na podstawie punktacji Jurorów dokonanych podczas eliminacji do 10. Ogólnopolskiego 

Festiwalu „Piosenka w Meloniku” (1 punkt = 100 głosów) 

3) Użytkownicy Facebooka oddają głosy za pomocą przycisku „Lubię To” pod zdjęciem danego Uczestnika. 

4) Zwycięzcą Plebiscytu zostanie Uczestnik z najwyższą sumą głosów. 

 

V. NAGRODA 

1) Uczestnik, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma Dyplom oraz Nagrodę Finansową w wysokości 

1 000,00 zł ufundowaną przez Rzeszowski Dom Kultury. 

 

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1) Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun)  

na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia oraz zgłoszonego nagrania audio  

i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa  

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem audio. Powyższe prawa 

przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Plebiscycie. 

 

VII. INNE POSTANOWIENIA 

1) Przystąpienie do Plebiscytu i udział w nim jest dobrowolny. 

2) Rezygnacja z udziału w Plebiscycie może nastąpić najpóźniej do dnia 25 maja 2020 r. 

3) Każdy użytkownik Facebooka może oddać głos na dowolną liczbę Uczestników. 

4) Organizator nie uwzględnia głosów oddanych z kont typu Fan Page. 

5) Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania głosów 

oddanych z podejrzanych lub fikcyjnych kont. 

6) Wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 
 

Organizator Plebiscytu 

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a, 35 – 231 Rzeszów 

Anna Laaroussi – koordynator 

tel.: 515 409 232 lub 17 748 39 56, 

e-mail: anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl  
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