
STALOWOWOLSKA SCENA DEBIUTÓW ARTYSTYCZNYCH 

REGULAMIN  

 

Stalowowolska Scena Debiutów Artystycznych (w dalszej części: Wydarzenie) jest realizowana przez 

Miejski Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Stalowej Woli, 1 Sierpnia 9 (w dalszej części: Organizator).  

 

Celem Wydarzenia jest stworzenie lokalnym młodym twórcom oraz zespołom możliwości zaprezentowania 

swojej działalności szerszej publiczności, propagowanie kultury muzycznej oraz umożliwienie zgłaszającym 

się (w dalszej części: Wykonawcom) występu artystycznego z wykorzystaniem infrastruktury scenicznej 

MDK. Wydarzenie skierowane jest do zespołów muzycznych, grup teatralnych, chórów, wokalistów  

i tancerzy itd. 

Nabór Wykonawców trwa do 29 kwietnia 2019 r.  

 

UWAGA! Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat, musi uzyskać zgodę i podpis Oświadczenia rodzica  

lub opiekuna prawnego. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W WYDARZENIU 

1. Do udziału w wydarzeniu można zgłosić się poprzez prawidłowe wypełnienie internetowego 

formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/L6Ej58a4XJL99HuJ9  

2. Wysłanie formularza oznacza zapoznanie się treścią Regulaminu i jego akceptację. 

3. Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO MDK, zamieszczoną na stronie internetowej 

https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-

informacyjna/ dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych będą wykorzystane jedynie do 

celów organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim, zaś Uczestnicy wyrażają zgodę 

na fotografowanie i filmowanie swoich występów przez Organizatora oraz na nieodpłatną publikację 

wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów. 

4. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba lub grupa osób (np. wokaliści, tancerze, chóry, 

zespoły muzyczne, grupy teatralne) działający samodzielnie lub pod patronatem instytucji 

społecznych, kulturalnych i placówek edukacyjnych, bez ograniczeń co do wieku i obywatelstwa. 

5. Zgłoszenie do Wydarzenia powinno być dokonane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

6. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez Organizatora, który wybierze uczestników 

Wydarzenia. 

7. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Ubezpieczenie Wykonawcy/ członków zespołów na czas 

podróży również pozostaje po stronie podmiotów zgłaszających. 

8. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym szacowanego czasu 

występu, który Organizator ma prawo zweryfikować i skrócić w razie potrzeb.  

https://forms.gle/L6Ej58a4XJL99HuJ9
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/


9. Wokaliści i tancerze muszą posiadać podkład muzyczny (na pendrive lub płycie CD), ewentualnie 

akompaniatora. W przypadku zespołów muzycznych, Wykonawcy zobowiązani są do posiadania 

własnych instrumentów i backline’u.  

10. Wykonawcy oświadczają, iż posiadają majątkowe prawa autorskie do przekazywanych MDK 

materiałów promocyjnych i udzielają bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na 

wykorzystywanie ich w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji ich 

w mediach bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Wykonawca może liczyć na wsparcie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w zakresie: 

 

Udostępnienia infrastruktury scenicznej:  

 Scena plenerowa przy MDK o wymiarach 6x7 m oraz dostęp do garderoby;  

 Oświetlenie i nagłośnienie wraz z obsługą; 

Wsparcia organizacyjnego: 

 Koordynacja działań związanych z koncertem; 

 Poinformowanie Wykonawcy o dalszym udziale w Wydarzeniu telefonicznie lub mailowo; 

 Udostępnienie harmonogramu wystąpień z godzinami na stronie internetowej; 

 Promocja dostępnymi kanałami (media, strony www i FB). 

 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

.............................................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka)   

w Wydarzeniu „Stalowowolska Scena Debiutów Artystycznych”, które odbędzie się w dniach 3, 4, 5 maja 

2019 r. w Stalowej Woli. 

1. Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z Regulaminem Wydarzenia oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

2. Biorę odpowiedzialność za dojście/ dojazd dziecka na miejsce Wydarzenia i jego powrót  

do domu. 

 

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: .................................................................. 

(Oświadczenie należy okazać przed Wydarzeniem)  

 

 

       .................................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU  

I DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora tj. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli swoje autorskie 

prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Wydarzenia, w celu wykorzystania 

ich przez Miejski Dom Kultury w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach 

eksploatacji:  

a. utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,  

b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,  

c. wprowadzenia do obrotu,  

d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,  

e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,  

f. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

 

2. Wykonawcy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Wydarzeniu. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury na 

potrzeby organizacji Wydarzenia oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury 

zgodnie z Klauzulą Informacyjną RODO MDK zamieszczoną na stronie: 

https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-

informacyjna/.  

 

 

 

 

Stalowa Wola ……………………………..                             …………………………………………………………...                                                               

  Data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

 

 


