
Regulamin 
PREJZNER MUSIC FESTIVAL 

14 marca 2020 r. 
 
 

ORGANIZATOR 
 Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ul. Pułtuska 35,  

05-140, www.kultura.serock.pl, tel. 22 782 80 70, email: biuro@kultura.serock.pl. 

 Festiwal organizowany jest przy współpracy z licznymi Partnerami. 

 Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest Anna Osmakowicz. 

 Ogólnopolski Festiwal „Prejzner Music Festival” nazywany w dalszej części konkursem. 
  

1. Festiwal ma na celu popularyzację dorobku wybitnego polskiego kompozytora i pianisty 
Tadeusza Prejznera i skierowany jest do wokalistów od 15-go roku życia. Festiwal ma 
charakter otwarty. 

  
 

PRZEDMIOT KONKURSU I CELE 
 

1. Ogólnopolski Festiwal „Prejznej Music Festival” odbędzie się 14 marca 2020 r.   
w dwóch częściach: 

a. konkursowa – godz. 11:00 – 16:00 
b. koncertowa – godz. 18:00 – 20:00 

2. Przedmiotem Festiwalu jest wykonanie utworów  twórczości Tadeusza Prejznera 
oraz dowolnego kompozytora z tekstem polskiego autora nie odbiegającym  
od stylistyki patrona konkursu. 

3. Festiwal ma na celu popularyzację dorobku wybitnego polskiego kompozytora  
i pianisty Tadeusza Prejznera i skierowany jest do wokalistów od 15-go roku życia. 

4. Festiwal ma charakter otwarty. 
 
UCZESTNICY KONKURSU I ZGŁOSZENIE 
 
1. W Festiwalu mogą brać udział osoby indywidualne oraz zespoły.   
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 15 r.ż. Wiek uczestnika określa się 

zgodnie z rokiem urodzenia. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną lub drogą 

elektroniczną na adres Organizatora: 
a. prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń,  
b. nagrania jednego utworu Tadeusza Prejznera (wpisanego do Karty Zgłoszeń). 

Nie wymagamy nagrań studyjnych, 
c. uiści opłatę wpisową w wysokości 40,-PLN 

 

4. Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem 5 marca 2020 r. 
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania podczas Konkursu repertuaru 

zgodnego z dostarczonymi w formularzu informacjami. 
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz zaakceptował zasady 

uczestnictwa w formularzu aplikacyjnym. 
7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu zwrotu kosztów podróży ani 

wyżywienia. 
8. Tytuły proponowanych utworów: 

a. Ten, o którego chodzi    

b.  Bez Ciebie  

c. Spacer brzegiem morza  

http://www.kultura.serock.pl/


d. Noc we dwoje  

e. Buffo  

f. Kajtkowa kołysanka 

g. Betty Babilon 

h. Zgubiony ślad 

i. Zapominam cię 

j. Stary most 

9. Podkłady do utworów zostaną udostępnione drogą elektroniczną, po przesłaniu karty 
zgłoszeń.  

10. Materiały muzyczne udostępniane na czas trwania festiwalu nie mogą być 
wykorzystywane do celów prywatnych i komercyjnych (koncerty, nagrania 
audiowizualne), bez zgody organizatora. 

11. Uczestnik może przygotować inny utwór niż wyżej proponowany, z szerokiej twórczości 

kompozytora. Należy wówczas  zapewnić podkład lub akompaniament na żywo we własnym 

zakresie.  

12. Organizator proponuje dziesięć podkładów utworów z ogromnej ilość 
13. Wpłaty wpisowego należy dokonać przelewem na konto bankowe: 36 8013 0006 2007 0017 

4118 0001. W tytule przelewu należy podać: Festiwal muzyczny PMF 2020 r.,  
imię i nazwisko uczestnika. 
 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. I Etap – zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: biuro@kultura.serock.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres Organizatora: 
a. Przesyłanie wypełnionego formularza, nagrania i potwierdzenia dokonania 

wpisowego do 5 marca 2020 r. 
b. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu wraz z kolejnością występu ukażą 

się na stronie internetowej Organizatora 9 marca 2020 r. 
 

2. II Etap – odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
a. prezentacja dwóch utworów wokalnych o łącznym czasie do 15 min. 
b. bezwzględnie wykonanie przez wokalistę co najmniej jednego utworu kompozycji 

Tadeusza Prejznera.  
c. drugi utwór może być dowolnego polskiego kompozytora z tekstem polskiego autora  

nie odbiegający od stylistyki patrona festiwalu.  
 

3. Wykonawcy korzystają z proponowanych podkładów przez organizatora, które  
są dostępne w zakładce „materiały muzyczne” na stronie festiwalu 
https://prejznermusicfesti.wixsite.com/mojawitryna 
lub własnego akompaniamentu.  

4. Organizator zapewnia na miejscu pianino, nagłośnienie, oraz możliwość odtworzenia 
plików muzycznych na nośniku CD i pendrive.  

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 marca 2020 r. w godz. 11.00-16.00  
w zależności od ilości zgłoszonych wykonawców.  

6. Galowy Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu odbędzie się 14 marca  
o godz. 18:00.          

 
  
 
 
 

mailto:biuro@kultura.serock.pl
https://prejznermusicfesti.wixsite.com/mojawitryna


JURY 
  

1. Jury oceniać będzie poszczególnych wykonawców pod kątem doboru repertuaru, 
własnej interpretacji utworów, warunków głosowych, dykcji oraz prezentacji. 
Członkowie Jury zostaną ogłoszeni najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem 
przesłuchań. 

  
  
NAGRODY 
  

1. Jury przyzna I, II i III nagrodę, ewentualnie dodatkowe inne nagrody specjalne  
i wyróżnienia przyznane przez sponsorów.  Jury ma prawo nie przyznać nagród  
w wyjątkowych okolicznościach.  

2. Nagrody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dn. 
26. VII. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U.z 016r.poz.2032). 
Od nagród pieniężnych powyżej 760 zł brutto zostanie potrącony należny podatek 
dochodowy.  

3. Jury Festiwalu zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród.  
4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.  

 

  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
Regulaminu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu  
w każdym momencie przed oficjalnym rozpoczęciem Festiwalu, bez informowania 
Uczestników.  

3. Organizatorzy zastrzegają prawo do odwołania Festiwalu PMF z przyczyn 
organizacyjnych. 

  
DANE OSOBOWE 
  
  

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych  
w korespondencji jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z siedzibą w Serocku przy, 
ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum 
znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl. W sprawach ochrony danych osobowych 
możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: 
iodo[at]kultura.serock.pl. 

2. Przegląd będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią rozpowszechniania 
wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Organizatora i w innych mediach.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 
do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie w celu 
promocji wydarzenia. 

 

 
 
Załączniki: 
1. Karta uczestnictwa 
2. Zgoda rodziców uczestnika konkursu lub pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie 
danych osobowych 
 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Ogólnopolski Festiwal “PREJZNER MUSIC FESTIVAL” Marzec 2020 r.  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………….…………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. Imię i nazwisko rodzica/ów /opiekuna/ów ……..……………………………………………….………………….………..  

4. Telefon kontaktowy do opiekunów prawnych lub instruktora…………….….………………………………………..  

5. Miejsce zamieszkania …………………………………..………………………………………………………………………………...  

6. Tytuły i czas trwania utworów (w sumie maksymalnie do 15 minut) 

I utwór 

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

Autor/rzy i kompozytorzy 

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

II utwór 
................................................................................................................................................................... 

Autor/rzy i kompozytorzy 

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

7. Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, ilości linii do instrumentów itp.)  

(ew. dosłać w załączeniu) 

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

8. Rodzaj akompaniamentu (podkład lub akompaniament na żywo) 

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

9. Informacje o wykonawcy (dla potrzeb Organizatora) 

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

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

 „Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Uczestnika jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  
z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym dla rejestracji, organizacji  
i przeprowadzenia PREJZNER MUSIC FESTIWAL 2020. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i 
udziału w konkursie. Udział w Przeglądzie wiąże się z fotografowaniem, filmowaniem bądź inną rejestrację przebiegu Przeglądu oraz 
późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet itp.). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony 
danych osobowych podane są na stronie: www.kultura.serock.pl oraz w Regulaminie Udziału. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem". 

miejscowość, data ………………………………………………………………………………  

podpis uczestnika/opiekuna prawnego …………………………..…………………………………………………………….  

Organizator zapewnia nagłośnienie podczas Festiwalu PMF. 
 

 

 

*Regulamin Festiwalu oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.kultura.serock.pl 
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu. 
 
 

http://www.kultura.serock.pl/


Załącznik nr 2  
 

Zgoda rodziców uczestnika konkursu 
lub pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

  
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych moich    / 

mojego dziecka : ........................................................................................ 

                        (imię i nazwisko uczestnika): 

………………………………………………………………………………………………………  
(PESEL / PESEL dziecka w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

……………………………………………………………………………………………………..  
(Adres zamieszkania uczestnika) 

  
Oświadczam, że:  
1. powyższe dane są danymi mojego dziecka.  
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku przez Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w czasie trwania PREJZNER MUSIC FESTIVAL oraz po jego zakończeniu,  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych 
osobowych. 
3. jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie dostępnych w 
Gminie Serock rejestrów lub ewidencji.  
4. mam świadomość, że podanie danych oraz wyrażenie niezbędnych zgód jest dobrowolne, jednak 
ich brak powoduje niemożność dalszego procedowania wniosku.  
 

 

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

Imię, nazwisko, data i podpis rodzica 

/ pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 
 „Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Uczestnika jest Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Dane przetwarzane są w celu 
niezbędnym dla rejestracji, organizacji i przeprowadzenia PREJZNER MUSIC FESTIWAL 2020. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i udziału w konkursie. 
Udział w Przeglądzie wiąże się z fotografowaniem, filmowaniem bądź inną rejestrację przebiegu 
Przeglądu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet itp.). 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są na stronie: 
www.kultura.serock.pl oraz w Regulaminie Udziału. 
  
  
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem". 


