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Projekt współfinansowany ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

 

Zaproszenie do udziału w festiwalu piosenki turystycznej  

pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu” 

 
 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z Wydziałem 

Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Starostwa 

Powiatowego w Płocku, Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie oraz Miastem i Gminą Wyszogród 

zaprasza do udziału w festiwalu piosenki turystycznej pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu” skierowanym 

do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka. 

 

Regulamin  
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem festiwalu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl, 

www.mlodzirazem.pl  

2. Partnerami są:  

 Starosta Płocki – P. Mariusz Bieniek oraz Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji - Starostwa Powiatowego w Płocku,  

 Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie, 

 Miasto i Gmina Wyszogród. 

3. Festiwal realizowany jest w ramach projektu pn.: „Turystyka kulturowa - coś dla mnie i 

dla ciebie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

4. Festiwal przeprowadzony jest w formie konkursu i odbywa się w dwóch kategoriach.  

5. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka. 

6. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl. 
 

 

§ 2  CEL 

1. Popularyzacja piosenki turystycznej, 

2. Promowanie w sposób artystyczny walorów turystycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz 

historycznych Mazowsza, 

3. Propagowanie turystyki – jako  alternatywy  na  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego, 

4. Pogłębianie wiedzy i świadomości młodzieży na temat walorów okolicy, w której żyją i 

mieszkają. 

 

§ 3. PRZEDMIOT I ZASADY  

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie występu artystycznego tj. max. 2 piosenki. Czas 

trwania jednej piosenki – max. 3 min. Przy czym każdy utwór będzie oceniany indywidualnie.  
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2. Prezentacja/przesłuchanie przez Komisję Konkursu oraz rozstrzygniecie odbędzie się w dniu 

14/06/2019r. podczas festiwalu piosenki turystycznej pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu” 

w Wyszogrodzie. 

3. Prezentacje będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu, które kierować się 

będzie: doborem repertuaru, interpretacją, ogólnym wyrazem artystycznym. 

4. Zakres tematyczny przygotowanych występów artystycznych powinien być zgodny z celami 

konkursu. 

5. Konkurs organizowany będzie w dwóch kategoriach: 

- konkurs indywidualny, 

- konkurs zespołowy (zespoły działające przy szkołach, bibliotekach, organizacjach 

pozarządowych i innych). 

 

 

§4. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie do 31 maja 

2019r. na adres: Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres 

biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu:  14/06/2019r. 

podczas festiwalu piosenki turystycznej pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu” w 

Wyszogrodzie.  

 

§5. NAGRODY 

1. Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.  

2. Nagrody i dyplomy: 

• Laureaci konkursu indywidualnego – 3 laureatów – nagroda:  smartwatch.  

• Laureaci konkursu zespołowego – 3 laureatów (nagrody dla zespołów): sprzęt nagłaśniający - 

wykorzystywany przez zespoły muzyczne w prowadzonej działalności artystycznej. 

3. Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia oraz dyplomy. 

• Wyróżnienia w konkursie indywidualnym – 3 wyróżnienia – wyróżnienie: smartwatch. 

• Wyróżnienia w konkursie zespołowym – 3 wyróżnienia (wyróżnienie dla zespołów): sprzęt 

nagłaśniający. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

2. Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu 

opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom. 

3. Uczestnik festiwalu/konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia 

regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie 

naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani. 
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Załącznik Nr 1  

 

Karta zgłoszeniowa udziału w festiwalu piosenki turystycznej  

pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu” 

 

Zgłaszam udział w konkursie realizowanym w ramach festiwalu piosenki turystycznej: 

1. Nazwa i rodzaj zespołu lub nazwisko wykonawcy indywidualnego: 

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

………….………………………………………………………………………………… 

a) w przypadku zespołu lub grupy wokalnej imiona i nazwiska członków: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

2. Nazwisko i imię opiekuna lub przedstawiciela zespołu: ……………………………………… 

3. Adres kontaktowy (nazwa, adres, telefon, E-mail): 

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

……………………………………………………………………………………………………….

……..………………………………………………………………………………… 

4. Klasyfikacja grupowa (odpowiednią grupę zaznaczyć „x”): 

I kategoria: wykonawcy indywidualni   

II kategoria: wykonawcy zespołowi    

5. Wykonywany repertuar (MAX, 2 piosenki): 

lp.  tytuł utworu  autor  kompozytor  czas trwania 

1  

 

   

2  

 

   

 

6. Kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia do 31 maja 2019r. na adres: Fundacja „Fundusz 

Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, ;lub e-

mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
 

 

………………………………….….  …………………………………….…. 

miejscowość i data       podpis zgłaszającego 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

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

data                          czytelny podpis uczestnika* 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

festiwalu piosenki turystycznej oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – 

Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

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

data                          czytelny podpis uczestnika * 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 

Płock, ul. 1 Maja 7C) oraz Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, na potrzeby festiwalu 

piosenki turystycznej pn. „Dźwiękospacery po Mazowszu”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb festiwalu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być 

cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby festiwalu 

oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 

(w tym na stronach i portalach społecznościowych m.in. Facebook: Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi 

Płockiej – Młodzi Razem” oraz Starostwa Powiatowego w Płock) a także zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych, w tym w przygotowanych relacjach prasowych. 

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny 

sposób moich dóbr osobistych. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę odwołać w 

każdym czasie poprzez kontakt z Administratorami. 

 

 

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

data                          czytelny podpis uczestnika * 

 

 

 
*- UWAGA: w przypadku osób nieletnich podpis opiekuna prawnego/rodzica  

 


