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REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI OSOBISTEJ 
organizowanego w ramach 39. Maratonu Piosenki Osobistej 

15 października 2022 roku, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
 
 
Objaśnienia skrótów i używanych terminów:   
Organizator – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (OKSiR) 
MPO – Maraton Piosenki Osobistej 
Konkurs, KPO – Konkurs Piosenki Osobistej organizowany w ramach MPO 
Jury – Jury oceniające występy podczas I i II Etapu Konkursu Piosenki Osobistej 
Uczestnik, Wykonawca – wokalista, zespół, akompaniator (osoba fizyczna) 
 
I Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Piosenki Osobistej odbywający się 15 października 2022 roku w OKSiR w Świeciu  
w ramach 39. Maratonu Piosenki Osobistej, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest na 
zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury: Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji z siedzibą w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 139 o numerze NIP 559-10-05-189. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu Piosenki Osobistej. 
4. Etapy konkursu: 

a) Etap I (23.08-03.10.2022) – termin nadsyłania zgłoszeń (do 25.09) oraz opublikowania 
listy uczestników Konkursu Piosenki Osobistej. 

b) Etap II (15.10.2022) – Konkurs Piosenki Osobistej, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa 
OKSiR. 

c) Etap III (15.10.2022) – Koncert Laureatów KPO, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa 
OKSiR.  

 
II Eliminacje do Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna od 16. roku życia (solista) lub grupa osób 
(zespół muzyczny) wykonująca utwory słowno-muzyczne. 

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu KPO. Zgłoszenia 
niezgodne z zasadami Konkursu nie będą brane pod uwagę. 

3. Osoby zgłaszające Wykonawcę do Konkursu zobowiązane są do przekazania Uczestnikom 
pełnej treści Regulaminu, w taki sposób, aby mieli oni świadomość warunków, na jakich 
odbywa się Konkurs. 

4. Finaliści Konkursu wyłaniani są w otwartym konkursie, na podstawie przesłanych zgłoszeń. 
Zgłoszenia należy dokonać do 25 września 2022 r. do godz. 23:59. 

5. Co najmniej jeden ze zgłaszanych utworów musi być wykonany w języku polskim. 
6. Nabór Uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na 

www.mpo.oksir.eu oraz przesłanie na adres mpo@oksir.eu następujących załączników: 
a) dwóch utworów zgłaszanych do Konkursu w formacie mp3 (zapisanych jako: nazwa 

zespołu_tytuł piosenki.mp3), 
b) tekstów utworów zgłoszonych do Konkursu (zapisanych jako: nazwa zespołu_tytuł 

piosenki.pdf lub .docx) - jeśli tekst piosenki nie jest w języku polskim do formularza 
zgłoszeniowego musi zostać dołączony jej tekst w języku oryginalnym oraz polskie 
tłumaczenie, 

c) minimum jedno zdjęcie promocyjne Uczestnika Konkursu (zapisane jako: nazwa 
zespołu.jpg).  

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska  
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym na stronie internetowej 
Organizatora, a także na Fanapage’u (w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz 
Internecie).  

https://forms.gle/vawgY134p1M5Hpya7
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8. Na podstawie przesłanych formularzy Jury wyłoni 10 finalistów Konkursu, którzy wystąpią w 
przesłuchaniach konkursowych 15 października 2022 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Świeciu.  

9. Lista uczestników KPO zostanie opublikowana do 3 października 2022 r. na stronie 
organizatora: www.oksir.eu. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail potwierdzający 
uczestnictwo wraz z pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika KPO z udziału w przesłuchaniach konkursowych  
(z przyczyn losowych) Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do II Etapu 
wykonawcy z listy rezerwowej. 
 
 

III Zasady Konkursu 
1. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do: 

a) uiszczenia opłaty akredytacyjnej w wysokości: 30 zł na osobę płatnej do dnia 10 
października 2022 roku na konto Organizatora: 02116022020000000060899890 z 
dopiskiem: KPO + imię i nazwisko lub nazwa zespołu, 

b) pokrycia kosztów podróży we własnym zakresie, 
c) udziału w próbach w wyznaczonych przez Organizatora godzinach (15.10.2022, między 

godz. 9:00 a 11:30), 
d) przygotowania i prezentacji utworów według następujących zasad:   

- Etap II (15.10.2022, od godz. 12:00) – prezentacja konkursowa trzech piosenek,  
w tym dwóch wypisanych w formularzu zgłoszeniowym (nie ma możliwości zmiany 
zgłoszonych utworów).  

- Etap III (Koncert Laureatów: 15.10.2022, godz. 21:00) – prezentacja przez laureatów 
Konkursu jednej lub dwóch piosenek wskazanych przez Jury. 

2. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniamentem bądź zespołem (nie dopuszcza 
się korzystania z podkładów muzycznych).  

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zawarcia z Organizatorem umów związanych  
z przeniesieniem praw autorskich i pokrewnych, w tym na korzystanie z artystycznych 
wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania KPO oraz zezwolenia na korzystanie  
z wizerunku, w tym również w celu promocji Uczestników biorących udział w konkursie oraz 
promocji Maratonu Piosenki Osobistej. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek w dniu przesłuchań konkursowych. 
5. Nagrodą główną w konkursie jest 5 000 zł ufundowane przez Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Jury może przyznać dodatkowe nagrody 
pieniężne (pula nagród 6000 zł) ufundowane przez Burmistrza Świecia Krzysztofa 
Kułakowskiego oraz dyrektor OKSiR w Świeciu Monikę Tom. 

6. Lista wykonawców zakwalifikowanych do III Etapu zostanie ogłoszona podczas spotkania  
z Jury, zaplanowanego na 15.10.2022, godz. 19:00. 

7. Uczestnicy KPO zakwalifikowani do Etapu III zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie 
Laureatów w pełnym składzie. Nie stawienie się na Koncercie Laureatów skutkuje utratą 
nagrody.   

8. Protokół Jury zostanie odczytany podczas Koncertu Laureatów (15.10.2022, około godz. 
21:00). 
 

IV Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych zgłaszanych w ramach Konkursu Piosenki Osobistej za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Świeciu (adres: ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, numer telefonu: 52 562 73 87). 

2. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Piosenki 
Osobistej zgodnie z Rozporządzeniem 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 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane do 30 października 2022 roku, po upływie tego terminu 
zostaną usunięte. 

4. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. 
 

 
V Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie z powodu wprowadzenia stanu 
zagrożenia COVID-19. W miarę możliwości konkurs zostanie przeprowadzony za 
pośrednictwem internetu. O wszelkich zmianach i ustaleniach będziemy informować na 
bieżąco. 
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