
       REGULAMIN KONKURSU 

FEST MUZA 2021 

  

I  – Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady organizacyjne Konkursu „Fest Muza 2021” dalej zwanego 
Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest  Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie 
Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.mok.olsztyn.pl. 
            

II – Warunki uczestnictwa  

1. Ogólnopolski Konkurs Fest Muza 2021 jest konkursem otwartym, w którym mogą brać 
udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę, które zastosują się do postanowień 
niniejszego regulaminu. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja regulaminu, nadesłanie za pomocą 

formularza dostępnego na stronie internetowej MOK zgłoszenia zawierającego zdjęcie 

zespołu, opis zespołu w tym skład, 3 autorskie nagrania.  

3. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych.  

4. Zgłaszane zespoły nie mogą być związane kontraktem płytowym z żadną wytwórnią 
płytową.  

5. Zespoły oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
do wykonywanych utworów  

6. Termin zgłaszania zespołów upływa 11.07.2021 r.  

7. Zgłoszenie prac zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, równoznaczne jest z akceptacją 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 III – Forma Konkursu  

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora 
wyłoni zespoły do finału, który odbędzie się w Amfiteatrze im. Czesława Niemena ul. Zamkowa 
1, 10-074 Olsztyn w dniu 06 sierpnia 2021 r. 

2. Do finału przystąpi sześć zwycięskich zespołów.   



3. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie 
internetowej Organizatora Konkursu w dniu 16 lipca 2021. 

4. O kolejności występów w finale zdecyduje losowanie, które przeprowadzi Organizator 
i poinformuje zespoły finałowe z odpowiednim wyprzedzeniem.  

5. Zespoły zakwalifikowane do finału zobowiązane są do przyjazdu w dniu i o godzinie 
ogłoszonej przez Organizatora. Brak zespołu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z 
jego dyskwalifikacją.  

6. W trakcie koncertu finałowego zespoły zaprezentują się na żywo, a czas przeznaczony 
na zainstalowanie się i koncert nie może przekroczyć 30 minut.  

7. Zespoły konkursowe ocenia Jury Konkursu powołane przez Organizatora.  

8. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.  

IV – Nagrody  

1. Nagroda  główna w  wysokości  5 000 zł. Organizator zastrzega możliwość 
rozdzielenia nagrody pieniężnej na kilku wykonawców. 

2. `Nagranie koncertu w studiu Radia UWM FM wraz z emisją na antenie. 

3. Inne nagrody pieniężne i rzeczowe pozyskane od sponsorów.  

4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagrody według własnego kryterium.   

V – Organizator zapewnia  

1. Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny.   

2. Promocję wydarzenia w mediach.  

3. Nagrody zgodnie z pkt. IV 

 

VI – Postanowienia końcowe  

1. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator ma prawo do zmian w 
regulaminie.  

2. Muzycy, którzy do dnia finału nie ukończyli 18 lat, zobowiązani są do dostarczenia 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie.  

3. Wszelkie formy ubezpieczenia osób i sprzętu uczestnicy pokrywają we własnym 
zakresie.  

4. Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników od konsekwencji 
wynikających z jego nieprzestrzegania.  



5. Organizator nie zwraca zespołom kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.  

6. Zespół wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału do celów promocyjnych 
Konkursu (radio, telewizja i internet).  

7. Zespół wyraża zgodę na rejestrację (audio i video) występu do celów promocyjnych 
Konkursu Muzycznego Fest Muza.  

8. Zespół wyraża zgodę na:  

a) nieograniczoną liczbę prezentacji nadesłanego materiału na wszystkich polach 
eksploatacji (radio, telewizja, internet) w dowolnym czasie;  

b) zamieszczenie dowolnych fragmentów w dowolnym formacie na stronie 
internetowej Organizatora i stronach internetowych patronów medialnych 
Festiwalu. 

      9. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i oświadcza, 
że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
wykonywanych utworów, 

 
b) wykonane utwory podczas konkursu i zgłaszane na konkurs nie naruszają 

prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a 
także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, 

 
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani 

czasowo licencji na publiczne udostępnianie utworów, wykonanych przez uczestnika 
podczas występu, przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w portalach 
muzycznych, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na 
stronach internetowych mok.olsztyn.pl i na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w 
tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i 
zwielokrotnianie występu/utworów każdą techniką, 

 
d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z 

odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych i wykonanych przez siebie 
utworów, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o 
których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

 

  



10. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani 
za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, 
w szczególności w sposób wskazany powyżej. 

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora 
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 
Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych 
osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika 
i/lub wręczenie nagrody. 

13. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

14. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z 
niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w 
konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia 
Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w 
konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej 
nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

15. Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie wizerunku przez wszystkie 
osoby, których wizerunki będą lub mogą być w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek 
formie uwidocznione w trakcie któregokolwiek z elementów konkursu.  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, zwany dalej 
„Uprawnionym”, poprzez publikowanie nagrań video i fotografii na stronach internetowych 
oraz na profilach Uprawnionego znajdujących się na portalach społecznościowych. 
Jednocześnie oświadczam, że niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani 
terytorialnie. 

16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Miejski 
Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn. 

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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).  

3) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl. 

4) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.  

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie.  

6) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

       sprostowania danych, 
       usunięcia danych, 
       ograniczenia przetwarzania danych, 
       przenoszenia danych, 
       wniesienia sprzeciwu, 
       cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 
17. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
       imię i nazwisko,  
       adres e-mail,  
       numer telefonu.  
 
18. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:  
       adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 
       prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
       data urodzenia, 
       nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 
       numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).  

 
19. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 
20. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

21. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

22. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

23. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów.  



24. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące 
się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

       przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
       utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
       nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 
lub w inny sposób przetwarzanych.  

 

25. SIŁA WYŻSZA   

1. Konkurs odbędzie się pod warunkiem odwołania zakazu organizacji wszelkich wydarzeń z 
udziałem publiczności. 

 2. Konkurs może zostać odwołany ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na zakaz imprez 
masowych, odwołania wszelkich wydarzeń z udziałem publiczności, zamknięcia instytucji 
kultur, zawieszenia działalności MOK w Olsztynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora: 

mok.olsztyn.pl 

 

Kontakt bezpośredni: 

Dariusz Krasowski 89 522 13 62, d.krasowski@mok.olsztyn.pl 

Technika: 

Karol Ejmont: 604 607 702, organizator@mok.olsztyn.pl 

  

   

  


