REGULAMIN
XVII Konkursu Piosenki Ukraińskiej
„З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piosenki Ukraińskiej
pod nazwą „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 (zwanym dalej „Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
ul. Kryniczna 14, 17-100 Bielsk Podlaski (zwany dalej „Organizatorem”).
Współorganizatorem Konkursu jest Bielski Dom Kultury.
Organizator wskazuje następujący kontakt właściwy do korespondencji z Uczestnikami
Konkursu i udzielania informacji o Konkursie e-mail: konkurs@zup.org.pl.
Regulamin Konkursu jest publikowany na stronie internetowej Organizatora www.zup.org.pl.
Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w
Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na
stronie internetowej Organizatora www.zup.org.pl.

§2
Cel Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Celem Konkursu jest:
Zachowanie ukraińskiej tożsamości narodowej.
Kultywowanie i rozwijanie miejscowych tradycji muzycznych i obrzędowości związanej z
Podlasiem.
Popularyzacja wśród lokalnego społeczeństwa kultury ukraińskiej, zarówno tradycyjnej
miejscowej, jak i współczesnej.
Wymiana doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego oraz repertuaru między starszym a
młodszym pokoleniem wykonawców.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3
Przedmiot Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie na scenie przez Uczestników jednego utworu w
języku ukraińskim lub gwarze języka ukraińskiego.
Utwór konkursowy może być wykonany a cappella, z akompaniamentem instrumentów lub
podkładem muzycznym.
Plik audio z podkładem muzycznym musi być w formacie łatwym do odtworzenia na komputerze
np. mp3, mp4.
Podkład muzyczny nie może zawierać ścieżki wokalnej.
Niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z
przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób.

§4
Uczestnicy Konkursu
1.
2.
3.

Konkurs ma charakter otwarty.
Konkurs odbywa się jednoetapowo.
Uczestnikami Konkursu mogą być dowolne osoby bez ograniczeń wiekowych, które zgłoszą
swój udział w Konkursie.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

W Konkursie mogą wziąć udział wykonawcy muzyki ukraińskiej: soliści, małe formy (duety,
trio, kwartety), zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne w następujących
kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka współczesna.
Uczestnicy Konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: młodsza (do 10 lat),
średnia (11-17 lat) i starsza (od 18 lat i powyżej).
W przypadku, gdy członkami zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego są osoby w
różnych kategoriach wiekowych określonych w § 4 punkt 5, decydująca jest kategoria wiekowa
większości członków.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Polski.
W przypadku, gdy Uczestnikami Konkursu będą osoby poniżej 13 roku życia, osoby te muszą
mieć zgodę na uczestnictwo w Konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
W Konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Komisji Konkursowej tj. ich:
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

§5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu.
Konkurs odbędzie się dnia 03.10.2021 r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury w
Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 2.
O przybliżonej godzinie występu Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
e-mail zgodnie z danymi podanymi w Karcie Zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, stanowiącej Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Kartę Zgłoszenia na Konkurs należy pobrać ze strony www.zup.org.pl, wypełnić
elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2021 r. na adres e-mail:
konkurs@zup.org.pl.
Wypełnienie własnoręcznie i przesłanie skanu lub zdjęcia na adres e-mail w terminie podanym w
§ 5 punkt 5:
1) w przypadku Uczestników powyżej 13 roku życia, oświadczenia o przetwarzaniu danych
osobowych oraz oświadczenia o rozpowszechniania wizerunku, wraz z prawem do
publikowania go (Załącznik nr 2),
2) zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej (poniżej 13 roku życia) w Konkursie od
rodzica/opiekuna prawnego wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych
Uczestnika niepełnoletniego i opiekuna prawnego oraz oświadczenia o rozpowszechniania
wizerunku, wraz z prawem do publikowania go (Załącznik nr 3).
Oryginały w wersji papierowej zgody oraz oświadczeń należy przekazać Organizatorowi przed
występem najpóźniej w dniu Konkursu.
Plik audio należy opisać, podając w tytule pliku: nazwisko i imię Uczestnika / nazwa zespołu lub
formacji, tytuł piosenki.
Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma w ciągu trzech dni roboczych potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia Uczestnik
zobligowany jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem.
Niezależnie od liczby osób występujących w małych formach lub zespole, oświadczenie
wypełnia każdy z jego członków.
Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia plików audio
stanowiących akompaniament do piosenki.
Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy w dniu Konkursu na godzinę przed występem mają obowiązek potwierdzenia swego
przybycia.
Organizator ustala kolejność występów.

15. Wybrani przez Organizatora laureaci Konkursu wezmą udział w Koncercie Galowym, który
odbędzie się 24.10.2021r. w Bielskim Domu Kultury.
16. Organizator oświadcza, iż nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

§6
Komisja Konkursowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Przebieg Konkursu będzie nadzorowany przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa jest powoływana przez Organizatora, w jej skład wchodzi od 2 do 4 osób.
Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić specjaliści z zakresu muzyki, kultury, języka
ukraińskiego.
Komisja Konkursowa dokonuje wyboru, których Uczestników chce nagrodzić i w jakiej
kategorii.
Komisja Konkursowa w trakcie przesłuchań będzie oceniać Uczestników w następujących
kryteriach:
a) wykonanie oraz technika wokalna,
b) osobowość sceniczna, wizerunek,
c) wykonanie pod względem językowym.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do
08.10.2021r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.zup.org.pl oraz na profilu Organizatora na Facebooku.

§7
Nagrody i odbiór nagród
1.
2.
3.
4.

Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
Laureatom Konkursu przyznane będą nagrody finansowe w wysokości zależnej
od posiadanych środków finansowych.
Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.
Organizator warunkuje wydanie nagrody pokwitowaniem przez Uczestnika lub przez opiekuna
prawnego odbioru nagrody w protokole odbioru.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu będzie odbywało się na podstawie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).

§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
Regulamin w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod
adresem www.zup.org.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z komunikacji.

4.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz
wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
Uczestnika Konkursu.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na
publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez
Organizatora.
8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie,
zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczeniem stron
trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
9. W razie wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa COVID-19 Konkurs może
zostać przeprowadzony online.
10. Konkurs Piosenki Ukraińskiej „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 jest realizowany dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11. Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431 lub Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077,
e-mail: konkurs@zup.org.pl

