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REGULAMIN KONKURSU „THE VOICE OF POWIAT”  

III EDYCJA 2022 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu „The Voice of Powiat”, zwanego dalej „Konkursem”,  

jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka z siedzibą w Wołominie 05-200,  

przy ul. Orwida 20, NIP: 1251346038, zwane dalej „Organizatorem”.   

2. Konkurs odbywać się będzie od 07.02.2022 r. do 03.04.2022 r. w dwóch etapach:  

• I etap:  

07.02.2022 r. – 27.02.2022 r. – zbieranie zgłoszeń konkursowych,  

14.03.2022r. – ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do II etapu. 

• II etap:  

03.04.2022 r. – finał- przesłuchania na żywo na scenie Powiatowego Centrum 

Kultury Fabryczka oraz wręczenie nagród.  

 

3. Fundatorem nagród w Konkursie, o których mowa w punkcie III,  jest Organizator  

lub instytucja dofinansująca wydarzenie. 

4. Konkurs organizowany będzie na scenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka 

przy ul. Orwida 20 w Wołominie oraz przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych a w szczególności 

strony internetowej Organizatora www.fabryczka.com.pl. 

5. Z zastrzeżeniem punktu II ust.2 i 4, uczestnikiem Konkursu zwanym dalej 

„Uczestnikiem” może być każda osoba w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkująca na stałe 

na terenie powiatu wołomińskiego, przy czym zgłaszającym niepełnoletniego 

Uczestnika może być wyłącznie opiekun prawny dziecka. 

6. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawo  

do żądania wydania nagrody, mają charakter osobisty i przysługują pełnoletniemu 

Uczestnikowi lub Uczestnikowi reprezentowanemu przez opiekunów prawnych i nie 

podlegają przeniesieniu na inne osoby. 

7. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” dostępny będzie przez cały czas 

trwania Konkursu na stronie www.fabryczka.com.pl. 

8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

terminów poszczególnych etapów Konkursu, o których mowa w pkt. 2.  

9. Wszelkie zmiany w Regulaminie Konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora.  

10. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnicy Konkursu będą informowani drogą 

mailową. 

http://www.fabryczka.com.pl/
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11. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielamy na stronie internetowej 

www.fabryczka.com.pl. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 7 do 27 lutego 2022 r. zgłosić 

chęć    uczestnictwa poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ stanowiącej 

załącznik nr 1 (dla Uczestnika małoletniego) i załącznik 2 (dla Uczestnika 

pełnoletniego) oraz wszelkich zgód w niej zawartych (w postaci skanu lub dobrej 

jakości zdjęcia w formacie jpg) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zgloszenia@powiat-wolominski.pl oraz przesłanie filmu konkursowego  

za pośrednictwem tego samego adresu. 

2. Organizator zastrzega informację, iż Laureaci I miejsca z poprzednich edycji „The 

Voice of Powiat” podczas tegorocznej edycji nie mogą brać udziału w trwającym 

konkursie. Jednakże Laureaci I miejsca mogą wystąpić gościnnie w tegorocznej 

edycji. 

3. Zdobywca (laureat) I miejsca może wziąć udział w konkursie „The Voice of Powiat”  

po zmianie kategorii wiekowej. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora. 

5. Uczestnicy konkursu muszą zaśpiewać na żywo wybraną przez siebie piosenkę  

a cappella lub przy akompaniamencie lub wykorzystując do tego podkład 

muzyczny, zarejestrować swoje wykonanie w formie pliku audio-wideo w formacie 

np. mp4 (wykonanego np. telefonem komórkowym lub innym dowolnym 

urządzeniem) oraz przesłać na adres zgloszenia@powiat-wolominski.pl link  

do nagrania zamieszczonego na YouTube w trybie niepublicznym. Organizator 

zastrzega, iż klip obrobiony w profesjonalnym studio, wysłany przez kandydatów 

do konkursu nie będzie brany pod uwagę. Uczestnik powinien, przesłać nagranie 

o charakterze amatorskim.  

6. Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania  

jest dopuszczalna.  

7. Po otrzymaniu nagrania konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. Nieuzyskanie 

odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego 

wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie. 

8. Każdy uczestnik śpiewa solo jedną zwrotkę i jeden refren wybranej przez siebie 

piosenki. 

9. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym Uczestnika/opiekuna 

Uczestnika. 

10. Uczestnicy Konkursu startują w trzech kategoriach wiekowych: 

- od 7 do 10 lat 

http://www.fabryczka.com.pl/
http://www.fabryczka.com.pl/
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- od 11 do 14 lat 

- od 15 do 18 lat 

11. W dniach 03.03.2022 r. – 10.03.2022 r. odbędą się przesłuchania nadesłanych 

zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną w formie online. 

12. W ramach preselekcji, Komisja Rekrutacyjna spośród wszystkich nadesłanych nagrań  

na podstawie przyznanej punktacji wybierze Uczestników, którzy przejdą  

do kolejnego etapu przesłuchań na żywo i finału.  

13. We wszystkich etapach konkursu jury oceniać będzie poziom i jakość wykonania, 

interpretację, intonację, walory wokalne, ogólny wyraz artystyczny i aktorski. 

14. W dniu 14.03.2022 r. Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie małoletnich 

Uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową  

o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Konkursu. Nazwiska Uczestników 

drugiego etapu zostaną opublikowane w w/w terminie na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz na profilu instytucji na portalu 

Facebook. 

15. W dniu 03.04.2022 r. odbędzie się II etap konkursu. Podczas występów na żywo  

na scenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka wykonawców oceniać będzie 

trzyosobowe Jury. 

16. Obiekt, w którym odbywać się będzie II etap konkursu będzie przygotowany  

pod względem sanitarnym do wydarzenia. 

17. Przesłuchania na żywo odbędą się w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu 

organizacji wydarzenia. Występy Uczestników oraz ogłoszenie wyników 

transmitowane będą na żywo na profilu Organizatora na portalu Facebook. 

18. Przesłuchania odbywać się będą w odstępach czasowych, aby obsługa mogła 

zdezynfekować sprzęt i pomieszczenia. 

19. Uczestnicy II etapu konkursu na przesłuchania mogą przyjść tylko z jednym 

opiekunem. 

20. W sali, gdzie odbywać się będą przesłuchania przebywać będą jedynie Uczestnik  

i jego opiekun, członkowie Jury oraz pracownicy obsługi Powiatowego Centrum 

Kultury Fabryczka. 

21. Podczas przesłuchań członkowie Jury będą od siebie oddaleni, zachowując wymagany 

prawem dystans społeczny. 

22. Zadaniem uczestnika jest zaprezentowanie na żywo, a cappella lub wykorzystując  

do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny, utworu zgłoszonego do I etapu 

Konkursu. 

23. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia Organizatorowi 2 wybranych przez 

siebie podkładów muzycznych w formacie mp3 do 27.02.2022 r. na adres mailowy 

zgloszenia@powiat-wolominski.pl. 

24. W razie wątpliwości Jury może poprosić Uczestnika o zaprezentowanie 

dodatkowego utworu. 

http://www.fabryczka.com.pl/
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25. Wyniki konkursu „The Voice Of Powiat” Jury ogłosi po wysłuchaniu wszystkich 

Uczestników w dniu przesłuchań. 

26. Wręczenie nagród Zwycięzcom nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.  

27. W przypadku zaistnienia siły wyższej – w tym przepisów i wytycznych związanych  

z  pandemią SARS-CoV-2 – etap II może zostać zrealizowany w formule online.  

28. W takim przypadku, Jury wyłoni zwycięzców na podstawie nagrań 

zakwalifikowanych do II etapu. Zwycięzcy Konkursu oraz opiekunowie małoletnich 

Zwycięzców zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o wynikach 

Konkursu. Nazwiska Zwycięzców oraz miejscowości z jakich pochodzą zostaną 

opublikowane w/w terminie na oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Kultury Fabryczka oraz na fanpage na portalu Facebook. 

III NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody finansowe lub rzeczowe o łącznej wartości  

do 9.000 zł brutto, których fundatorem jest Organizator. 

2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska łącznie 9 (dziewięcioro) 

Uczestników, którzy najlepiej według Jury wypełnią postawione przed nimi zadanie 

konkursowe: 

- w kategorii wiekowej 7-10 lat – I, II, III miejsce 

- w kategorii wiekowej 11-14 lat – I, II, III miejsce  

- w kategorii wiekowej 15-18 lat – I, II, III miejsce 

3. W celu wyłonienia Zwycięzców oraz wręczenia nagród, Organizator powołuje 

trzyosobowe Jury. 

4. Jury podejmuje decyzje poprzez głosowanie. Wybory Jury są ostateczne  

i nie podlegają odwołaniu. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

6. Pełnoletni Zwycięzcy oraz opiekunowie małoletnich Zwycięzców Konkursu zostaną 

poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora w dniu przesłuchań  

lub w przypadku, gdy  II etap zostanie przeprowadzony w formule online – poprzez 

kontakt telefoniczny lub mailowo. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora oraz fanpage na portalu Facebook. 

7. Pełnoletni Zwycięzcy oraz opiekunowie małoletnich Zwycięzców Konkursu 

zobowiązani są do odebrania nagrody konkursowej w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu lub po dokonaniu z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, 

terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany 

protokołem podpisanym przez pełnoletniego Zwycięzcę lub opiekuna Zwycięzcy 

Konkursu. 

8. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcom Konkursu stanowią własność 

Organizatora. 

http://www.fabryczka.com.pl/
http://www.fabryczka.com.pl/
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IV DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 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  

(zwane dalej RODO) jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20,  

05-200 Wołomin. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  

należy skontaktować się poprzez adres email: fabryczka@powiat-wolominski.pl,  

lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. 

3. Pełnoletni Uczestnicy Konkursu oraz opiekunowie małoletnich Uczestników 

Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej 

oraz na wykorzystanie swojego wizerunku, bądź wizerunku dziecka. Dane osobowe 

Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez 

Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii 

publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych 

Nagród. 

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w rozdziale IV pkt. 3 opiera się na zasadzie 

dobrowolności, jednakże odmowa będzie skutkowała brakiem możliwości 

uczestniczenia w konkursie. 

5. Dla rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci, których dane osobowe będą 

przetwarzane, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka opracowało i udostępniło  

na swojej stronie internetowej Klauzulę informacyjną. Klauzulę można otrzymać 

także w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Klauzula stanowi załącznik nr 3  

do niniejszego regulaminu. 

6. Dla osób pełnoletnich, których dane osobowe będą przetwarzane, Powiatowe Centrum 

Kultury Fabryczka opracowało i udostępniło na swojej stronie internetowej Klauzulę 

informacyjną. Klauzulę można otrzymać także w wersji papierowej w siedzibie 

Organizatora. Klauzula stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

7. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje osobiście pełnoletni Uczestnik, rodzic lub prawny 

opiekun Uczestnika małoletniego. 

8. Pełnoletnim uczestnikom oraz opiekunom Uczestników małoletnich Konkursu 

przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy 

http://www.fabryczka.com.pl/
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treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia 

ich danych osobowych. 

9. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 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 (RODO). 

10. Pełnoletni Uczestnicy oraz opiekunowie Uczestników małoletnich Konkursu wyrażają 

zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej 

www.fabryczka.com.pl, na profilu facebookowym Powiatowego Centrum Kultury 

Fabryczka oraz w zainteresowanych mediach. 

11. Pełnoletni Uczestnicy oraz opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie 

do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych 

osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieorganicznego w czasie 

zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem Uczestnika – ma prawo do jego 

powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

V REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania 

Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni 

od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 

1 Regulaminu. 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego 

reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania 

reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją 

o zajętym stanowisku. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich lub usterki 

techniczne, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika 

Konkursu przez osoby nieuprawnione. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału 

w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, 

http://www.fabryczka.com.pl/
http://www.fabryczka.com.pl/


 

 

 

 

 
 

 
 

 
POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA 

05-200 Wołomin, ul. Orwida 20 
tel. 22 787 41 13, 501 981 346 

www.fabryczka.com.pl
 

ORGANIZATOR 

jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej  

z Regulaminem. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu  

i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Uczestników 

Konkursu. 

http://www.fabryczka.com.pl/
http://www.fabryczka.com.pl/

