
Regulamin konkursu muzycznego pn. „Letnia Scena Muzyczna” o Nagrodę Burmistrza Oławy
oraz  o Nagrodę Publiczności

                                                                § 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu muzycznego pn. „Letnia Scena Muzyczna” o Nagrodę Burmistrza Oławy       
oraz  o Nagrodę Publiczności (zwanego dalej konkursem) jest Centrum Sztuki w Oławie, we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Oławie (zwany dalej Organizatorem);

2. Konkurs jest skierowany do Artystów (zwany dalej Uczestnikiem) z terenu województw 
dolnośląskiego i opolskiego;

3. Realizacja konkursu odbędzie się w miesiącach letnich - tj. lipiec-sierpień 2022 roku, na terenie 
Parku Miejskiego w Oławie - na tzw. Scenie letniej mieszczącej się  przy stawach obok PKP,                  
w terminach ustalonych z  Finalistami konkursu;

4. Realizacja koncertów odbędzie się w obowiązującym w danym czasie reżimie sanitarnym;
                                 

                                                                 
                                                                 §2. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty;
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby wyłącznie pełnoletnie;
3. Uczestnikami konkursu mogą być Artyści solowi lub Zespoły muzyczne (zwani dalej Uczestnikami);
4. Uczestnicy zgłaszają do konkursu muzyczny lub słowno-muzyczny program koncertowy/recitalowy, 

trwający min. 45 minut (zwany dalej programem), który zostanie zaprezentowany w finale konkursu;
5. Zgłoszony program powinien zawierać następujące informacje: listę poszczególnych utworów, z 

wyszczególnieniem tytułu, autorów tekstu i kompozytorów oraz czasu trwania.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden program koncertowy do konkursu; 
7. Program w swej treści nie może: łączyć się z żadnym ugrupowaniem politycznym, wyznaniowym, 

zawierać treści wulgarnych, dyskryminujących, obraźliwych;
8. Uczestnik zgłaszając do konkursu swój udział, zobowiązany jest wypełnić Formularz zgłoszenia 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
9. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat 

wpisowych; 
10. Ostatecznego Zwycięzcę konkursu wybierze Jury Konkursowe, powołane przez dyrektora Centrum 

Sztuki w  Oławie;
11. W II etapie konkursu zostanie przyznana również Nagroda Publiczności, wyłoniona na podstawie 

głosowania w formie SMS;
12. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają  zgodę na wykorzystanie  wizerunku, imienia, 

nazwiska, nazwy zespołu, pseudonimu artystycznego w celach promocyjnych, informacyjnych oraz 
archiwalnych Organizatora konkursu;

13. Program i koncert nie mogą naruszać praw autorskich, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych 
innych osób. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 
autorskich osób trzecich. 

14. Opłata za wynagrodzenie Autorskie ZAiKS będzie leżała po stronie Organizatora. Warunkiem dla 
Uczestnika jest zgłoszenie listy utworów zarejestrowanych w ZAiKS lub złożenie oświadczenia 
dotyczącego utworów autorskich, które nie występują w rejestrze ZAiKS (załącznik nr 2 do 
Regulaminu).

                                                             § 3. Terminarz konkursu
               1.I etap:

a)zainteresowani Artyści (wokaliści, zespoły) zgłaszają chęć udziału w konkursie w 
nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2022 r. , za pomocą formularza zgłoszenia stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl z dopiskiem 
w tytule „ Letnia scena muzyczna”;
b) lista prezentacji ogłoszona będzie do dnia 19.04.2022r. na stronie Centrum Sztuki oraz profilu FB;
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   c)prezentacja zgłoszonych Uczestników konkursu (maksymalnie 2 utwory) odbędzie się w dniu 
1.05.2022 r.  na tzw. Terenach Zielonych za Ośrodkiem Kultury w Oławie przy ul. 11 Listopada 27;
d) do dnia 10.05. nastąpi ogłoszenie maksymalnie pięciu Finalistów, z którymi Organizator ustali 
terminy koncertów letnich;                              
2.II etap:     
a)koncerty letnie w uzgodnionym z Organizatorem terminie; kwestie organizacji poszczególnych 
koncertów leżą w całości po stronie Finalistów w zakresie: zapewnienia backline'u, nagłośnienia
i oświetlenia sceny oraz obsługi technicznej; realizacja i pokrycie jej kosztów odbędzie się na 
podstawie stosownych umów, zawartych pomiędzy Finalistą a Centrum Sztuki w Oławie. Kwota 
organizacji koncertu wynosi 1600 zł brutto;
b) głosowanie w formie SMS na wybranego finalistę w terminie od dnia pierwszego koncertu do  
31.08.2022;
c) Ogłoszenie Zwycięzców Nagrody  Głównej oraz Nagrody Publiczności  konkursu nastąpi po 
realizacji koncertów Finalistów w nieprzekraczalnym terminie 6.09.2022 r.

                                                                       
                                                                        §4. Nagrody 

1. W konkursie przewidziane są  następujące nagrody:
- I nagroda - 5000 zł brutto
- II -nagroda publiczności-organizacja koncertu live + rejestracja audio-video w  sali Ośrodka Kultury

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.kultura.olawa.pl oraz profilu FB Centrum Sztuki 
w Oławie;

3. Finaliści konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu drogą mailową;
4. Po realizacji koncertów Jury Konkursowe wybierze ostatecznego Zwycięzcę, któremu zostanie 

przyznana nagroda główna oraz zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Publiczności;
5. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej możliwość odwołania.

   

                                                                      §5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest  Centrum Sztuki  w Oławie      z
siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława (dalej: ADO).

2. ADO  umożliwia  kontakt  za  pomocą  e-maila: sekretariat@kultura.olawa.pl,  za  pomocą
telefonu: +48 71 735 15 75, drogą pocztową: ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu 
należy kontaktować się drogą mailową z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: 
iod@kultura.olawa.pl bądź korespondencyjnie pisząc na adres ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.

4. Dane osobowe będą przetwarzane:
5. w  celach  związanych  z  organizacją  i  przeprowadzeniem  konkursu  muzycznego  „Letnia  Scena

Muzyczna”  o  nagrodę  Burmistrza  Oławy,  w  tym wyłonienia  Laureatów  i  osób  wyróżnionych,
przyznania nagród (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie  uzasadniony  interes  ADO).  Czas  przetwarzania  danych  upływa  wraz  z  wygaśnięciem
ewentualnych roszczeń związanych z konkursem;

6. w  celach  informacyjnych  oraz  promocyjnych  konkursu,  m.in.  poprzez  umieszczenie  na  stronie
internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Centrum Sztuki w Oławie wizerunku Uczestnika,
zarejestrowanego podczas koncertu w formie audiowizualnej  lub poprzez zdjęcia  (przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, które dane dotyczą),
ADO przetwarza dane osobowe na tej podstawie do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą bądź do czasu ustania celu przetwarzania;

7. w  przypadku  Laureatów  Konkursu  w  celu  realizacji  obowiązku  prowadzenia  sprawozdawczości
finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na ADO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia
roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;
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8. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust.  1 lit. f)  RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia
zgłoszonej  reklamacji),  czas  przetwarzania  jest  równy  czasowi  przewidzianemu  na  złożenie  i
rozpatrzenie reklamacji;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez  administratora  może  skutkować  brakiem  możliwości  uczestnictwa  
w Konkursie. 

10. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym
na  rzecz  ADO  usługi,  w  tym  usługi  techniczne  i  organizacyjne,  
a  także  innym  podmiotom/osobom/organom  w  zakresie  i  na  zasadach  określonych  przepisami
prawa. 

11. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Wycofanie  zgody  wiąże  się  
z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. 

12. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.  

13. W celu  skorzystania  z  przysługujących  praw należy  skontaktować się  z  Organizatorem konkursu
dostępnym pod adresem e-mail iod@kultura.olawa.pl. 

14. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

15. Dane Uczestników Konkursu  nie  są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym w formie
profilowania.

16. Dane osobowe nie będą ̨przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie, w tym: odwołania 
konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz zmiany terminu 
zakończenia postępowania konkursowego;

2. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest dostępny na 
stronie internetowej Organizatora konkursu;

3. Udział w Konkursie oznacza ze strony Uczestnika pełną akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu.

§ 7. Załączniki

1. Formularz zgłoszenia.

 


