REGULAMIN UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE BLUSOWO FESTIWAL 2022
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Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym
Do konkursu dopuszczone będą zespoły muzyczne wykonujące wszelkie odmiany muzyki bluesowej.
Zespół ubiegający się o udział w konkursie zobowiązany jest do nadesłania do dnia 25 czerwca 2022 r.
zgłoszenia zawierającego:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- zdjęcie zespołu
- maksymalnie 3 utwory w formacie mp3,
(opisany tytułem oraz nazwiskami autorów muzyki i tekstu)
na adres mailowy blusowo@goksezam.pl
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury złożone z pracowników GOK „SEZAM” wybierze 4 finalistów
przeglądu.
Finał przeglądu BLusowo Festiwal odbędzie się w Lusowie (gm. Tarnowo Podgórne), w dniu 20 sierpnia
2022. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu festiwalu na głównej scenie.
Spośród finalistów wybrany zostanie przez jury pod przewodnictwem Ryszarda Glogera laureat Grand
Prix. Otrzyma on nagrodę w wysokości 3500 zł brutto.
W szczególnych przypadkach jury może podzielić główną nagrodę ex aequo pomiędzy 2 zespoły. W
takim wypadku każdy z nich otrzyma po 1750 zł brutto.
Uczestnicy przesłuchań finałowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów, z wyjątkiem
zestawu perkusyjnego, który zapewnią Organizatorzy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje
możliwość uzupełnienia wyposażenia o wzmacniacz basowy i gitarowy.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom monitory odsłuchowe i nagłośnienie.
Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów.
Zakwalifikowany zespół wykonuje swój program artystyczny składający się z własnych kompozycji, w
nieprzekraczalnym czasie 30 minut wraz z instalacją. Ewentualne covery nie będą brane pod uwagę
podczas obrad jury. Zespół jest świadomy, że czas niezbędny do instalacji na scenie skraca czas
występu. O zbliżającym się końcu przeznaczonego czasu zespół zostanie poinformowany przez
pracownika GOK „SEZAM”.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
Udział w przesłuchaniach konkursowych oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną oraz
fotograficzną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych i
marketingowych przez organizatorów konkursu.
Zespoły uczestniczące w konkursie są świadome i zgadzają się na to, że koncerty w ramach konkursu
mogą być rejestrowane przez osoby trzecie, nie działające w imieniu lub na rzecz organizatorów
konkursu, jak również przez środki masowego przekazu dla innych celów.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie
Podgórnym. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych
nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na
liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym, ul.
Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne.
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W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji festiwalu BLusowo,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c)
realizacji działań promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sezam” w
Tarnowie Podgórnym przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c)
podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach gdy:
d) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
e) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
f)
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
g) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
h) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
i)
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
j)
do przenoszenia danych,
k) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gminny Ośrodek Kultury
„Sezam” w Tarnowie Podgórnym jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość
rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

BLUSOWO 2022 - KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Skład (wraz z rolą w zespole):……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wykonawcy (do 5 zdań): ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail, telefon kontaktowy 1: …………………………………………………………………………………………………………..
E-mail, telefon kontaktowy 2: ……………………………………………………………………………………………………………..

Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba zgłaszająca: ………………………………………………………………………………………………………………………………

