Regulamin
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Niezapomniane przeboje” 2021
§I
Organizatorem festiwalu „Niezapomniane przeboje" jest Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chojnie.
§ II
Celem festiwalu jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pokazanie możliwości wokalnych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Promowanie talentów wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Popularyzacja śpiewania.
Wzmacnianie poczucia wartości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Promocja twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Twórcza wymiana doświadczeń osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
§ III

Zasady uczestnictwa:
1. Festiwal skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób niepełnosprawnych intelektualnie
(w festiwalu nie mogą brać udziału osoby w normie intelektualnej, do karty zgłoszenia
proszę dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej), które
ukończyły 15 lat.
2. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii – soliści.
3. Uczestnicy prezentują utwór samodzielnie, bez pomocy terapeuty.
4. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim (dowolność repertuaru
polskich twórców).
5. Wykonawcy przygotowany utwór prezentują z dowolnym akompaniamentem
(akompaniator, półplayback) lub a cappella.
6. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników, jednak do przesłuchań
finałowych zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 uczestników.
7. Warunkiem uczestnictwa będzie przysłanie „Karty zgłoszenia”(załącznik Nr 2 do
Regulaminu) na załączonym formularzu, skanu orzeczenia o niepełnosprawności
intelektualnej- osoby biorącej udział w festiwalu ( osoby które brały udział w II
edycji są zwolnione z obowiązku przesyłania skanu orzeczenia ), linku do nagrania
video zamieszczonego na www.youtube.com oraz zgód dołączonych do
Regulaminu na adres: niezapomniane-przeboje@wp.pl.
§V
Czas trwania i przebieg festiwalu:
Festiwal złożony jest z pięciu etapów:
1. I etap - przyjmowanie zgłoszeń od 02.08. 2021 r do 24.09.2021 r.
2. II etap - eliminacje wstępne 27.09-01.10.2021 r.

3. III etap - ogłoszenie listy finalistów do dnia 06.10.2020 r.
4. IV etap – w zależności od sytuacji pandemicznej. Jeśli sytuacja nam pozwoli to
27.10.2021 spotkamy się z finalistami na koncercie konkursowym w Centrum Kultury
w Chojnie. Jeśli jednak zostaną wprowadzone obostrzenia ocena zostanie dokonana na
podstawie nadesłanych nagrań .
Ocena i nagrody:
1. Jury festiwalu przyzna I, II oraz III miejsce, wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne.
2. Jury oceniać będzie: intonację, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny.
3. Ocenie nie będzie podlegała dykcja.
4. Ocenie podlegają jedynie wykonawcy.
5. Laureaci festiwalu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów
i sponsorów.
6. Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody o wartości 500 zł, 300 zł, 200 zł.
§VI
Sprawy organizacyjne:
1. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator festiwalu Monika Cholewa, tel. 604-551-778, 91 402 20 51, e-mail: niezapomnianeprzeboje@wp.pl
2. Do zgłoszeń należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
zgodę na udostępnienie wizerunku oraz skan orzeczenia o niepełnosprawności
intelektualnej ( osoby które brały udział w II edycji festiwalu są zwolnione z obowiązku
przesyłania skanu orzeczeń o niepełnosprawności)
3. Nagranie video powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez montażu i ingerencji
studyjnej, najlepiej nakręcone poziomo. Umieszczone nagranie w Internecie w tytule
musi zawierać imię i nazwisko solisty oraz tytuł piosenki , a w opisie nazwę placówki,
4. Ważne !!!! Karta zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych
osobowych dostarczamy tylko w formie skanu drogą elektroniczną na adres:
niezapomniane-przeboje@wp.pl
§ VII
Postanowienia dodatkowe:

1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych
mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Orląt 10, 74-500 Chojna, Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula
informacyjna (załącznik Nr 1do Regulaminu).

3. Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych
organizatorów:www.sdschojna.pl oraz na profilu Facebook ŚDS Chojna fanpage
konkursu.
4. Kwestie sporne lub nieujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.
6. Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: niezapomnianeprzeboje@wp.pl, lub pod nr tel.604 551 778.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i prawo ostatecznej
interpretacji powyższego Regulaminu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
„Niezapomniane przeboje”- online

Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny z art. 13 RODO II Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Niezapomniane przeboje” 2021 r .
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Orląt10, 74-500 Chojna,
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Niezapomniane przeboje ”2021 r,
b) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatorów,
c) publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej organizatorów,
d) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej organizatorów.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: zgoda osoby
- art. 6 ust.1 lit. a RODO.
4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa
organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
5. Dane uczestników II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Niezapomniane przeboje” 2021 r. będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani do profilowania.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich
danych osobowych:
a) do dostępu do swoich danych,
b) do sprostowania swoich danych,
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
e) do usunięcia danych,
f) wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność
przetwarzania w momencie jej obowiązywania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, natomiast
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w uczestników
w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Niezapomniane przeboje” 2021 r..

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
„Niezapomniane przeboje”-2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
„Niezapomniane przeboje"-2021 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko uczestnika..........................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna: .............................................................................................
Instytucja delegująca: .....................................................................................................
Telefon kontaktowy, e-mail............................................................................................
Tytuł piosenki ......................................................................................................

Oświadczam, że zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), zostały
podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatorów konkursu. Oświadczam, że treść Regulaminu festiwalu jest mi
znana.
uczestnika/opiekuna

…………………………

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
internetowym „NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE”
Ja
………….…………………………….………………….…………………….
będący/a prawnym opiekunem .............................................................. Oświadczam, że
wyrażam zgodę na udział w II Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
2021 r . oraz na wykorzystanie jego wizerunku w mediach, w związku z organizacją
i promocją konkursu wokalnego organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chojnie oraz akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu wokalnego
„Niezapomniane przeboje” i w pełni go akceptuję. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000). Dane osobowe
uczestników posłużą do komunikacji z uczestnikami oraz będą wykorzystywane w celu
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………

