
VIII FESTIWAL PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BARKA” 
dedykowany św. Janowi Pawłowi II

Drodzy Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Zapraszamy Was ponownie
 do wzięcia udziału w siódmym Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”.

Tym razem hasłem przewodnim festiwalu będą słowa:

"Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje"     

Zgłoś się do udziału i poczuj wyjątkową atmosferę naszego Festiwalu!

Chcemy serdecznie zaprosić do udziału w Festiwalu dzieci i młodzież oraz dorosłych  z placówek
kulturalnych, oświatowych oraz parafii. W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR   
Organizatorem VIII Festiwalu PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BARKA” jest Miejskie Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie –  Dom Kultury  im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej;
Współorganizatorem  jest  Towarzystwo  Przyjaciół  Miasta  Jaworzna,  Ośrodek  Szkolno  –
Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie. 

II. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
Przesłuchania i Gala wręczenia nagród VIII  Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”  odbędą
się  25  listopada 2022 r.,  w  Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej przy ul.
Jagiellońskiej 3.

III. CELE
1. Prezentowanie i konfrontowanie muzycznego dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów
oraz solistów.
2.  Inspirowanie  uczestników  festiwalu  do  rozwijania  swoich  talentów  w  dziedzinie  muzyki.
3. Popularyzowanie wartościowych treści w piosenkach religijnych.
4. Stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy różnych placówek.

IV. REGULAMIN
1.  W  Festiwalu  mogą  uczestniczyć  amatorskie:  dziecięce  i  młodzieżowe  zespoły  wokalne,
wokalno-instrumentalne  oraz  soliści.  Nie  obowiązuje  wpisowe  –  konkurs  jest  bezpłatny.
Organizator  nie  pokrywa  kosztów  dojazdu  uczestników.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 listopada 2022 r., za pomocą KARTY ZGŁOSZEŃ.
Zgłoszenia  można  wysłać  w  formie  elektronicznej  na  adres  domkultury@mckis.jaworzno.pl  
lub  w  formie  papierowej  na  adres  Domu  Kultury  w  Szczakowej  ul.  Jagiellońska  3,  43-600
Jaworzno.
Liczba uczestników jest ograniczona, w przypadku dużej liczby uczestników o zakwalifikowaniu
do festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

3.Festiwal  odbywać  się  będzie w  dwóch  kategoriach  wiekowych:
 1) dzieci i młodzież do 15 lat

 2) młodzież od 16 lat wzwyż oraz dorośli, a także z podziałem na grupy: solistów i zespoły (przy
czym  do  zespołów  zaliczane  są  również  duety,
a o przynależności do kategorii wiekowej zespołu decyduje wiek 80 % całkowitego składu).
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4.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  ostatecznego  zakwalifikowania  zespołu  do  danej  kategorii.  

5.  Każdy  uczestnik  festiwalu  wykonuje  jeden  utwór  muzyczny  w  języku  polskim  o  tematyce
religijnej, którego czas nie przekroczy 5 min.

6.  Organizatorzy mogą udostępnić  uczestnikom keyboard,  pianino i  profesjonalne nagłośnienie
muzyczne.

7.  Występy  ocenia  profesjonalne  Jury,  powołane  przez  organizatora,  które  przyznaje  nagrody
w poszczególnych kategoriach. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody finansowe lub rzeczowe.

9. Regulamin  oraz  karta  zgłoszeń  dostępna na stronie  www.mckis.jaw  orzno  .pl  ,  szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 617 75 38

10.  Osoba  zgłaszająca  jest  zobowiązana  do  zapoznania  Uczestników  i  ich  przedstawicieli
ustawowych  z Regulaminem.

11.  Podczas konkursu będą wykonywane zdjęcia i  relacje filmowe,  które będą użyte w celach
promocyjnych konkursu na portalach prowadzonych przez Miejskie Centrum Kultury i  Sportu w
Jaworznie.  Zgłaszając  się  do konkursu uczestnik  przyjmuje  do wiadomości,  iż  jego wizerunek
może zostać opublikowany jako uczestnika publicznej imprezy.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji  i  wprowadzania zmian w regulaminie na
korzyść biorących w nim udział,  jeśli  zajdzie taka potrzeba.  W przypadku małej ilości zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festiwalu.

13.  W  przypadku  wprowadzenia  dodatkowych  obostrzeń,  związanych  ze  stanem
epidemiologicznym w kraju,  festiwal  odbędzie  się  online.  Każdy  z  uczestników powinien mieć
wówczas przygotowane nagranie,  wg wytycznych Organizatora,  i  przesłać je na podany adres
email  we wskazanym terminie.  Podczas festiwalu uczestnicy są zobowiązani  do zastosowania
obecnie panujących wymogów reżimu sanitarnego.

Wytyczne organizatora dotyczące nagrań:
- każdy z uczestników (solista, zespół) przygotowuje jeden utwór muzyczny – wykonanie
 z półplaybackiem lub akompaniamentem (bez linii melodycznej), a czas prezentacji nie powinien 
przekroczyć 5 minut 
- (nagranie video powinno być wykonane, telefonem komórkowym lub kamerą i przesłane w 
formacie mp4, avi i full HD) 
- nagranie powinno być zrealizowane w sposób statyczny, w układzie panoramicznym (poziomym),
bez montażu
-  występ  nie  może  zawierać  niestosowanych  treści,  w przypadku  niewystarczającej  jakości
nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia  takiego  zgłoszenia  i  poinformowania  o  tym  kierownika  zespołu  lub  opiekunów
uczestnika.

13. W trakcie trwania festiwalu gazeta PULS Jaworzna,  której wydawcą jest  Miejskie Centrum
Kultury i Sportu będzie zbierać materiał prasowy w postaci zapisu dźwięku i obrazu, który może
być publikowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe.  

14. Ochrona Danych Osobowych:

1. Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i  2 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się,
że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z
siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS)
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b) MCKiS wyznaczył inspektora  ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail:iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres Admi-
nistratora z dopiskiem „IOD”;

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji festiwalu
i umożliwienia uczestnikom wzięcia w nim udziału, jako prawnie uzasadniony interes
administratora;

d) dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów
uprawnionych  do ich  przetwarzania  na podstawie  przepisów obowiązującego  prawa
oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania,
z którymi Administrator zawarł  umowy powierzenia przetwarzania danych,  zgodnie z
art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu okresu 3 miesiące po
zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane a w przypadku laure-
atów do sześciu lat w celu obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych
(w przypadku odbioru nagrody o wartości wymagającej dokumentacji skarbowej);

f) posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art.  15

Rozporządzenia 2016/679;
2. prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  16

Rozporządzenia 2016/679;
3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

4. prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  dane  przetwarzane  są w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem;

g) jednocześnie  nie  przysługuje  Pani/Panu:  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,
zgodnie  z  art.  17  Rozporządzenia  2016/679,  prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych oraz  prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

h) podanie danych jest dobrowolne, jednak koniczne do udziału w festiwalu;
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji,  które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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VIII Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej
„BARKA”

KARTA ZGŁOSZEŃ

1.Imię i nazwisko  /nazwa zespołu/: .....................................................................................................

2.Dokładny adres placówki: .................................................................................................................

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

3.Ilość wykonawców: ..........................................................................................................................

4.Liczba uczestników do 15 lat:………………………………………………………………………….
   
  Liczba uczestników od 16 wzwyż i dorośli 

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

5.Imię i nazwisko instruktora, nauczyciela, opiekuna: ..........................................................................

6.Telefon kontaktowy: …........................................................................................................................

 adres e-mail: ........................................................................................................................................

7.Tytuł wybranego utworu :

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

szacowany czas trwania utworu:……………………………...

8. Wymagania techniczne: .................................................................................................................…...

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

Poprzez  wysłanie  karty  zgłoszeń  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  VIII  Festiwalu
Piosenki  Chrześcijańskiej  ''Barka'',  zgadzam  się   z  jego  treścią  i  akceptuje  założenia  wynikające
z zapisów.  

.................................                                                                                    .......................... ............................
(miejscowość, data)                                                                                         (podpis osoby odpowiedzialnej)
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