REGULAMIN
„ZIMOWE GRANIE”
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI GDYNIA 2020
EDYCJA ONLINE 22.12.2020 r.
1. Organizator:
„Zimowe Granie” - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online organizowany jest przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.
2. Cel:
●
●
●
●
●
●

popularyzacja utworów polskich i światowych o tematyce świąteczno-zimowej
prezentacja dorobku artystycznego,
odkrywanie talentów muzycznych,
wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej,
integracja środowiska artystycznego,
wspieranie uzdolnionych wokalistów i umożliwianie prezentacji ich umiejętności artystycznych.

3. Miejsce i czas trwania:
•
•

Festiwal trwać będzie od 06.11.2020 do 22.12.2020
Festiwal składa się z trzech etapów:
o I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – do 06.12.2020
o II etap – PREZENTACJA linków wykonań zgłoszonych do Festiwalu po wstępnej weryfikacji –
od 11.12.2020 na stronie www.mdk.gdynia.pl
o III etap – Ogłoszenie wyników – 22.12.2020

Wyniki oraz prezentacja zakwalifikowanych do Festiwalu wykonań zostaną podane na stronie
www.mdk.gdynia.pl oraz na stronie FanPage Młodzieżowego Domu Kultury.
4. Kategorie wiekowe
● Soliści i duety:
 do 10 lat
 11 – 14 lat
 15 – 17 lat
 18 – 25 lat
● Zespoły (od 3 do 9 wokalistów włącznie)
 do 14 lat
 15 – 25 lat
● Zespoły rodzinne (dowolna liczba uczestników)
 bez ograniczeń wiekowych
● videoklipy (dowolna liczba wokalistów – min 3)
 bez ograniczeń wiekowych
O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika. W przypadku duetów/zespołów o kategorii decyduje rok
urodzenia najstarszego z Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji roku urodzenia
uczestnika.

SPECYFIKACJA VIDEOKLIPÓW
Videoklip rekomendowana rozdzielczość 720 p lub 1080 - nie mniej. Można montować, przycinać we
wszystkich możliwych programach do edycji video  TYLKO w tej kategorii !!!! W innych kategoriach obróbka
nie jest dozwolona.
5. Warunki udziału w „Zimowe Granie” - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online
Festiwal przeznaczony jest dla solistów, duetów, zespołów i zespołów rodzinnych. W Festiwalu nie mogą brać
udziału chóry.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie Uczestnika/ów poprzez:
•
•
•
•
•

Prawidłowe wypełnienie „Karty zgłoszenia” znajdującej się na stronie www.mdk.gdynia.pl w zakładce
Konkursy/Imprezy - Zimowe Granie w terminie do 06.12.2020 r.
Przesłanie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
Wyrażenie zgód załączonych do karty jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Festiwalu. Niewyrażenie którejkolwiek ze zgód uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu.
W przypadku duetów i zespołów oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkich
Rodziców/Opiekunów Prawnych.
Dołączenie linku z nagraniem umieszczonym w serwisie www.youtube.com do @ zgłoszeniowego
zimowegranie@mdk.gdynia.pl. Rekomendowana rozdzielczość nagrań 720p lub 1080p.
tworzenie konta w YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674 przesyłanie filmów
https://support.google.com/youtube/answer/57407

UWAGA !!!!
Na podany adres mailowy należy dostarczyć - wszystkie załączniki w jednym emailu:
1) karta zgłoszenia,
2) zgody i oświadczenia podpisane odręcznie, w przypadku duetów i zespołów , zgody muszą być
podpisane przez rodziców wszystkich nieletnich uczestników.
3) link z utworem prawidłowo opisany według przykładu (nagranie POZIOME, PUBLICZNE )
4) podpisane zdjęcie uczestnika
W tytule emaila należy wpisać: imię nazwisko i kategorię wiekową uczestnika
Brak kompletu dokumentów i załączników może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

•

Akredytacja:

 Solista – 50 zł
 Duet – 60 zł
 Zespół :
 Trio – 70 zł
 Od 4 do 5 osób włącznie – 80 zł
 Od 6 osób do 9 włącznie – 90 zł
 Videoklipy – ilość uczestników dowolna, min 3 osoby – 90 zł

•

•

Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na
konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem:
akredytacja „Zimowe Granie - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online” oraz imię i
nazwisko Uczestnika, a w przypadku duetów imiona i nazwiska obu występujących osób, czy nazwę
zespołu. Wpłaty należy dokonać do dnia 06.12.2020 r.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie drogą elektroniczną w formie scanu na adres e mail:
zimowegranie@mdk.gdynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2020 r.
prawidłowo wypełnionej i podpisanej “Karty zgłoszenia”
potwierdzenia dokonanej opłaty za udział w Festiwalu
wygenerowanego i prawidłowo podpisanego linku z YouTube z nagraniem
Przykład: Jan Kowalski, 13-15 lat, „Pada śnieg”, Zimowe Granie Gdynia 2020
 podpisane zdjęcia uczestnika (preferowane zdjęcie naturalne, radosne)




•

Zgłoszenie przesłane po tym terminie nie będzie przyjmowane.

6. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Film konkursowy powinien być nakręcony POZIOMO i ze statycznego ujęcia, może być nagrany w
warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednak jest dozwolone.
Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
Wygenerowany PUBLICZNY link do nagrania (film konkursowy) należy przesłać w e - mailu
zgłoszeniowym wraz z kartą.
Opis filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi zawierać:
 imię i nazwisko Uczestnika,
 kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia)
 tytuł wykonywanego utworu
 dopisek: Zimowe Granie Gdynia 2020.
Przykład: Jan Kowalski, 13-15 lat, „Pada śnieg”, Zimowe Granie Gdynia 2020
Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny,
dopuszczalne są chórki (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE.
Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia.
Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
Repertuar obejmuje jedną piosenkę dostosowaną do wieku i możliwości wokalnych Uczestnika.
Przesłany film musi być nagrany na potrzeby festiwalu Zimowe Granie Gdynia 2020.

7. Założenia organizacyjne:
•
•
•
•

•
•

Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
Wykonawczy mogą brać udział w kilku kategoriach.
Każdy wykonawca zobowiązany jest do przesłania linku YouTube do nagrania wideo wykonywanego
utworu i załączenia go do karty zgłoszenia.
Organizator zastrzega, że Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów,
artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich
twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własną odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu oraz odwołania Festiwalu
bez podawania przyczyn.

•
•

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. Kryteria oceny
•

Jury ocenia występy Uczestników Festiwalu pod względem:
o walorów głosowych;
o doboru repertuaru dostosowanego do wieku;
o interpretacji utworu;
o muzykalności;
o wyczucia rytmu;
o ogólnego wyrazu artystycznego.

8. Nagrody:
•
•

Laureaci otrzymają medale, okolicznościowe dyplomy oraz inne nagrody niespodzianki.
Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.

Szczegółowe informacje na temat Zimowe Granie - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online
można uzyskać telefonicznie pod numerem 512 496 277 oraz drogą elektroniczną:
zimowegranie@mdk.gdynia.pl
Klauzula informacyjna
•

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni (81-265) przy
ul. Grabowo 2, tel. 58 698-86-18, mail: biuro@mdk.gdynia.pl

•
•

Inspektorem Ochrony Danych jest Luiza Bukowska, kontakt mailowy: edu.iod@gdynia.pl
Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji
Zimowe Granie - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online oraz archiwizacji
dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych
osobowych Państwa dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym
czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Okres przechowywania przez Administratora kart zgłoszenia wraz z zawartymi danymi Państwa oraz
Państwa dziecka wynosi 2 lata.
Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o
powierzeniu danych osobowych.
Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub
organizacji międzynarodowej.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zimowe Granie - Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Gdynia 2020 edycja online

•

•

•
•

•

•

