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REGULAMIN
PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW W RAMACH

POŁCZYN FEST. FESTIWAL ULICY

I.  ZASADY OGÓLNE

1. Połczyn FEST. Festiwal Ulicy oraz związany z nim przegląd zespołów organizowany jest
przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, zwanego dalej Organizatorem.

2. Eliminacje do festiwalu odbędą się w dniu 25 czerwca 2022 roku w Połczynie-Zdroju.
3. Uczestnikiem przeglądu mogą być zespoły, które posiadają autorskie utwory i dokonają

zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line lub e-mail.
4. Udział w Przeglądzie jest dobrowolny i nie wiąże się z opłatą startową.
5. Celem wydarzenia jest upowszechnianie działalności artystycznej, a w szczególności muzyki

rockowej, niszowej, alternatywnej, klezmerskiej, folkowej, reggae itp. tworzonej przez
niezależnych twórców. Z naciskiem na promocję młodych artystów oraz integrację zespołów
i środowiska muzycznego w Polsce.

6. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do eliminacji podejmuje Organizator drogą
e-mailową na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

7. Zgłoszenia można przesyłać maksymalnie do 21 czerwca 2022 roku do g. 15:00. Po tym
terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

II. PRZEBIEG ELIMINACJI

1. Organizator zaplanował eliminacje do festiwalu w dniu 25 czerwca, które odbędą się
w połczyńskim amfiteatrze. Godzina rozpoczęcia koncertu oraz kolejność prezentacji
zespołów zakwalifikowanych do eliminacji Organizator poda w oficjalnym komunikacie w
dniu 22 czerwca 2022 roku.

2. W ramach eliminacji zakwalifikowane zespoły zaprezentują przed Jurorami autorski materiał
muzyczny nie dłuższy aniżeli 30 minut, ale nie krótszy niż 25 minut. Przy czym tolerancja
zarówno na plus bądź na minus wynosi 5 minut.

3. Na podstawie przesłuchań Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru zwycięzcy
eliminacji, a także przyzna drugie oraz trzecie miejsce wybranym zespołom.

III.  NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZESPOŁÓW

1. Zwycięzca eliminacji w nagrodę zagra w dniu 10 lipca jako support przed zespołem El Dupa
oraz gwiazdą festiwalu zespołem KULT, a także otrzyma nagrodę finansową w wysokości
3000 złotych.

2. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zagrają jako support przed zespołem Raz, Dwa, Trzy
w dniu 9 lipca 2022 roku. Ponadto otrzymają premie finansowe według schematu:
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- zdobywca drugiego miejsca, nagroda w wysokości 1500 zł; - zdobywca trzeciego miejsca,
nagrodę w wysokości 1000 zł.

3. Od wysokości przyznanych nagród Organizator potrąci należny podatek.
4. Zespoły, które zakwalifikują się do głównego festiwalu otrzymają zwrot kosztów dojazdu,

zależny od odległości liczonej w km i według obowiązującej stawki zaakceptowanej przez
Organizatora, jednakże kwota zwrotu nie może przekroczyć 1000 zł liczonej w obie strony.

5. Ustalona stawka, zaakceptowana przez Organizatora zostanie wypłacona za przyjazd na
finałowy koncert w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia lub w dniu koncertu.

6. Zespół zakwalifikowany do finałowego koncertu, po zajęciu pierwszego, drugiego lub
trzeciego miejsca w eliminacjach, nie będzie miał prawa ubiegać się o wypłatę nagrody
finansowej, jeżeli nie wystąpi na festiwalu w dniach 9 lub 10 lipca. Innymi słowy otrzymanie
nagrody jest uzależnione od występu podczas głównego festiwalu.

7. Za udział w przeglądzie lub w finale Organizator nie przewiduje dodatkowych gratyfikacji
finansowych dla zespołów biorących udział w przeglądzie, poza wymienionymi powyżej.

8. Wypłata nagród nastąpi w dniach 9-10 lipca, po zakończonym koncercie.

IV.  DANE OSOBOWE

1. 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/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury
w Połczynie-Zdroju.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Festiwalu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz
ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu.

c) Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w Festiwalu.
d) Po zakończeniu Festiwalu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach

związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi
(prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO).

e) Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe uczestnika
zawodów, w tym jego wizerunek, wypowiedzi, mogą być przetwarzane w celach
promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w
portalach społecznościowych Organizatora. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w
każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

f) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują z Administratorem
tj. Organizatorem Festiwalu.

g) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Festiwalu, a po ich zakończeniu przez
okres 3 lat lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody)

h) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: o dostępu do danych osobowych i ich
sprostowania, usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w
art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby,
której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.

i) Dodatkowe zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
definiuje Ogólna Klauzula Informacyjna dostępna na stronie www.ckpolczyn.pl.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora, a decyzje JURY są
ostateczne i nie podlegają podważeniu.

2. Zespoły biorące udział w przeglądzie wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach stron
internetowych Organizatora oraz profilu FB Organizatora i kanale wideo YouTube
wizerunku, utworów, nazwy zespołu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.

3. Wzięcie udziału w przeglądzie i Połczyn FEST. Festiwal Ulicy stanowi potwierdzenie
zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.


