
 

Regulamin udziału w projekcie „Mobilna Scena Muzyczna”, finansowanym przez m. st. 

Warszawę w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej ze środków Funduszu 

Animacji Kultury 2020 

 

§ 1 

 Organizator 

Organizatorem projektu „Mobilna Scena Muzyczna” (dalej: „Projekt”) jest Wolskie Centrum Kultury, 

01-425 Warszawa, ul. Obozowa 85. 

 

§ 2 

Cele 

 Celem Projektu jest: 

a) Realizacja koncertów na terenie Woli dla mieszkańców Warszawy, 

b) Integracja lokalnego amatorskiego środowiska muzycznego, 

c) Zdobycie nowych kompetencji przez przedstawicieli grup muzycznych, w tym 

instruktorów/prowadzących, 

d) Profesjonalizacja amatorskiego ruchu muzycznego,  

e) Udział w warsztatach kompetencyjnych, 

f) Promocja ruchów amatorskich i popularyzacja ich twórczości, 

g) Stworzenie szansy prezentacji scenicznej. 

Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Projekcie, nie mogą naruszać przepisów 

(nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Projekcie przeznaczony jest dla amatorskich ruchów muzycznych, działających na 

terenie Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów z dzielnicy Wola. 

2. W Projekcie mogą brać udział zespoły, które nie wydały dotąd płyty w wytwórni fonograficznej 

oraz których członkowie ukończyli 16. rok życia. Wyjątkiem są zespoły wielopokoleniowe, w 

których 2/3 składu stanowią artyści powyżej 16. roku życia.  

3. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik do 

Regulaminu) oraz przynajmniej dwóch nagrań audio lub wideo przedstawiających twórczość. 

Nagrania powinny być przesłane w pliku w formacie mp3. 

4. Uczestnik zgłaszający nagrania do Projektu oświadcza, że nagrania nie naruszają praw 

autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Preferowane będą zespoły kameralne, nieprzekraczające trzech osób, nie wymagające dużej 

sceny i nagłośnienia. 

6. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: otwartakolonia@wck-wola.pl do dnia 15 lipca 

2020 roku do godziny 23:59.  

 

§ 4 

Termin realizacji 

Koncerty plenerowe: sierpień – grudzień 2020 roku. Czas trwania występu: 0d 60 do 90 minut.  

mailto:otwartakolonia@wck-wola.pl


 

Warsztaty:  

Warsztat wokalny, warsztat muzyczny, trening pracy z grupą – sierpień 2020 

Warsztat z pozyskiwania funduszy, warsztat „Jak nagrać płytę?”, warsztat „Jak nagrać teledysk?”) – 

październik i listopad 2020 roku 

Każdy warsztat trwa 4,5 godziny z przerwą. Warsztat z pozyskiwania funduszy potrwa 3 godziny.  

 

§ 5 

Kryteria naboru 

1. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora wybierze 12 zespołów muzycznych, które 

zakwalifikują się do udziału w Projekcie. 

2. Komisja Artystyczna oceniać będzie: 

a) Wartość artystyczną zespołów, 

b) Doświadczenie (preferowane będą zespoły o mniejszym doświadczeniu scenicznym), 

c) Autorskość i oryginalność twórczości (preferowane będą zespoły wykonujące własną 

twórczość). 

3. Komisja Artystyczna dokona wyboru do dnia 26 lipca 2020 roku. 

4. Zespoły zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową do 31 lipca 2020 roku. 

5. Harmonogram koncertów i ich miejsc zostanie podany przedstawicielom zespołów przez 

Organizatora. 

6. Do każdego z warsztatów może być zakwalifikowany jeden przedstawiciel zespołu.  

7. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie. 

8. Projekt nie ma charakteru konkursowego. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu, wyżywienia i noclegu zespołów. 

10. Każdy zespół wybrany przez Komisję Artystyczną, zobowiązany jest zawrzeć z Wolskim 

Centrum Kultury porozumienie o współpracy. Odmowa zawarcia porozumienia o współpracy, 

jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.   . 

11. Organizator zapewnia zespołom promocję wydarzenia i wsparcie techniczne pracowników. 

12. Udział w  projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rejestrację 

fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich występów oraz ich wykorzystanie, publikację i 

emisję w celach promocyjnych w dowolnych mediach przez Organizatora. Szczegółowy zakres 

rejestracji i publikacji występu zostanie określony w porozumieniu o współpracy.  

13. Organizator zapewni nagłośnienie i oświetlenie występu, jednak tylko w ramach posiadanych 

zasobów technicznych. Wykaz dostępnego sprzętu, będzie dostępny na stronie internetowej 

Organizatora.  

14. Za występy zespoły nie otrzymują wynagrodzenia. 

15. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

16. W przypadku zwolnienia się miejsca podczas warsztatów lub koncertów Organizator może 

zaproponować udział przedstawicielom innych zespołów, także tym pierwotnie nie 

zakwalifikowanym do udziału w Projekcie. 

17. Wybrane zespoły mają 7 dni na potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie. Brak potwierdzenia 

będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w Projekcie.    

18. W przypadku utrzymywania się stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 

związanego z wirusem COVID-19, występy zostaną przeprowadzone online.  

 



 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator,  

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw 

przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem 

pod adresem e-mail: iod@wck-wola.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Projekcie oraz kontaktu z uczestnikami, 

na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w 

Projekcie. 

5. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze 

zrezygnowaniem udziału w Projekcie. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na 

przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyboru zespołów przez Komisję 

Artystyczną. Dane będą wykorzystywane przez okres realizacji Projektu, a następnie zostaną 

zarchiwizowane na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.  

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 

przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Projektu. 
2. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na adres e-

mail: otwartakolonia@wck-wola.pl 
3. Informacji w zakresie Projektu udziela p. Artur Trojanek koordynator projektu: 

a.trojanek@wck-wola.pl, tel. 609 493 464.  

4. Uczestnik przesyłając nagrania wraz z podpisaną Kartą zgłoszeniową akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 

5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.  
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

DANE DOTYCZĄCE ZESPOŁU 

Nazwa zespołu: 

 

Wykonawcy: 

1. …………………………………………………….. 

imię i nazwisko,  wiek 

2. …………………………………………………….. 

imię i nazwisko,  wiek 

3. …………………………………………………….. 

imię i nazwisko,  wiek 

4. …………………………………………………….. 

imię i nazwisko,  wiek 

 

Kontakt do przedstawiciela: 

 

Opis działalności artystycznej (doświadczenie, nagrody, wyróżnienia, rodzaj twórczości, informacje o 

zespole): 

 

 

 

 

  



 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że działam w imieniu wszystkich członków zespołu pn. …………………………………  

2. Oświadczam, że przesłane nagrania nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób 

trzecich. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                                               data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

WARUNKI TECHNICZNE 

 

Nagłośnienie/instrumenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wymogi techniczne 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


