Regulamin konkursu
13th Jazz Contest 2020/21

Niniejszy regulamin określa warunki pod jakimi odbędzie się konkurs pod nazwą
13th Jazz Contest 2020/21 zwany dalej w niniejszym regulaminie „konkursem”.
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Tarnowskie Stowarzyszenie
a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie

Artystyczne

"ArtContest",

2. Program
Konkurs polega na zaprezentowaniu Jury nagranego programu muzycznego zawierającego:
a. Kompozycję Charlie Parkera lub Dave’a Brubecka
b. Program dowolny
c. Czas trwania:
• grupa Junior do 15min.
• Grupa open do 20 min.
3. Kategorie
Konkurs odbędzie się dla dwóch grup wiekowych:
a. junior dla osób do lat 21 skierowany jest głównie do uczniów Szkół Muzycznych II stopnia,
nie będących studentami uczelni muzycznych
b. open bez ograniczeń wiekowych.
c. Te same sekcje rytmiczne (b, dr) nie mogą występować w dwóch różnych zespołach.
4. Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 15 maja 2021:
a. karty zgłoszeń (załącznik nr 1) - uzupełnioną i własnoręcznie podpisaną na
email: konkursjazzcontest@gmail.com
b. podpisane oświadczenia
c. dowód wpłaty wpisowego
d. nagranie zgodnie ze specyfikacją
Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości:
a. 150 zł – solista
b. 250zł - zespół
Wpisowe należy uiścić na rachunek bankowy Tarnowskiego Stowarzyszenia Artystycznego
ArtContest: 63 1240 5194 1111 0010 4815 1280. W przypadku rezygnacji z konkursu przez
Uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
Brak dowodu wpłaty powoduje niezakwalifikowanie do konkursu.
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5. Specyfika nagrań:
a. Prezentacje muzyczne powinny być wykonywane z pamięci.
b. Prezentację muzyczną powinno poprzedzić wypowiedziane przez uczestników hasło
konkursowe „13 Jazz Contest”
c. Prezentacja nie może być montowana z kilku nagrań lub ujęć, powinna stanowić jeden
niepodzielny plik.
d. Przesłany plik powinien być oryginalny, bez korekcji obrazu ani dźwięku.
e. Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego/grających wraz z instrumentami
w sposób czytelny prezentująca ich grę.
f. W przypadku solistów możliwe jest wykonanie utworów z podkładem muzycznym.
g. Dopuszczalne są formaty nagrań: MP4, MOV
h. W opisie filmu należy umieścić nazwę zespołu lub imię i nazwisko solisty.
6. Jury
Międzynarodowe Jury złożone z muzyków i wykładowców o uznanej renomie powołuje
Organizator.
Jury dokona oceny każdej prezentacji uwzględniając walory artystyczne, a także aranżację,
kompozycję i zgodność stylistyczną, przy uwzględnieniu dodatkowych walorów prezentacji, takich
jak oryginalność, stylistyka, nastrój. Decyzje Jury są ostateczne.
Jury przesłucha nadesłane nagrania w terminie od 16 do 21 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 maja 2021 r.
Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie będą mieli możliwość konsultacji z Jurorami Konkursu.
Spotkania Jurorów z zainteresowanymi pedagogami, wykonawcami, opiekunami odbędą się w
trybie on-line, po uprzednim ustaleniu dokładnej daty oraz godziny.
7. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Osoby, które otrzymają nagrody w konkursie będą
zobowiązane do wskazania Organizatorowi swoich danych, niezbędnych do przesłania nagrody
oraz do rozliczenia podatkowego uzyskanych nagród. Brak wskazania tych danych uniemożliwi
otrzymanie nagrody.
Solista lub zespół, który otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania profesjonalnego nagrania
i wydania płyty muzycznej z nagraniami tegoż zespołu bądź solisty, będzie zobowiązany do
umieszczenia na wydanej płycie logo Organizatora o formie i rozmiarze określonym przez
Organizatora.

8. Oświadczenia:
Osoby niemające ukończonych 18 lat mogą brać udział w konkursie wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia.
Wzór zgody w załączniku.
Do Karty zgłoszeń obowiązkowo należy dołączyć podpisane oświadczenia.
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Załącznik nr1
Karta zgłoszeń - konkurs
Application form for participation
1.
Nazwa zespołu/ imię nazwisko solisty ……………………………………………………………………
2.

Skład zespołu (imię nazwisko, instrument, data urodzenia)/ data urodzenia solisty:

………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………
3.
Repertuar konkursowy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.
Szkoła lub uczelnia
…………………………………………………………………………………………..
5.
Opiekun lub lider zespołu
……………………………………………………………………………………………
6.

Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7.

Krótka notka o zespole/soliście:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………

Do niniejszego zgłoszenia należy załączyć oświadczenia poszczególnych członków zespołów o akceptacji
regulaminu Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli członkowie zespołu nie
mają ukończonych 18 lat, również zgody ich rodziców/opiekunów

Miejsce i data

podpisy członków zespołu
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Oświadczenie członka zespołu
Załącznik do karty zgłoszeń
1.
Nazwa zespołu
…………………………………………………………………………………………………………
………………
2.
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
3.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia w
całości, w szczególności obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora zgodnie z pkt 4 regulaminu:
TAK
NIE
4.
Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE "ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357654, będącemu Administratorem danych
osobowych zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
komunikowania się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu
uzyskanych wygranych:
TAK

NIE

5.
Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji Festiwalu oraz Konkursu:
TAK

NIE

6.
Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpowszechniania i promocji prezentacji
muzycznych stworzonych w trakcie trwania Konkursu:
TAK

Miejsce i data

NIE

podpis
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Jeżeli członek zespołu nie ma ukończonych 18 lat, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców opiekunów
prawnych, według wzoru.
Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych
Załącznik do karty zgłoszeniowej dla solistów oraz dla zespołów
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika ……………………………………………………………..
(imię i nazwisko) niniejszym:
oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia w całości, w
szczególności obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości wskazanego w pkt 4
regulaminu) i wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie przez Uczestnika
TAK

NIE

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
"ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000357654, będącemu Administratorem danych osobowych zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z
uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych.
TAK

NIE

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych zgody
na przetwarzanie osobowych Uczestnika w celu promocji Festiwalu oraz Konkursu.
TAK

NIE

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu rozpowszechniania i promocji prezentacji
muzycznych stworzonych w trakcie trwania Konkursu.
TAK
Miejsce i data

NIE
podpis
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
"ARTCONTEST".
Podanie danych, jak również udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na którykolwiek z wymienionych wyżej
celów uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
udzielona zgoda. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie udzielonej
zgody), nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą
cofnięcia zgody.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo żądania przeniesienia
swoich danych osobowych, jak też prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu co do przetwarzania
swoich danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa ona, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.

Dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje on
cele przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa
Regulamin Konkursu.
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