
REGULAMIN KONKURSU „Przebojowy Prima Aprilis” 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Przebojowy Prima Aprilis” jest : 
o Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince,  
o Zespół szkół w Cybince,  
o Biblioteka w Cybince,  
o Szkoła Podstawowa w Białkowie. 

2. Konkurs zostanie zorganizowany w dniu 01.04.2016 r., o godz.17.00 w sali kinowej MGOK, przy ul. Słu-
bickiej 28 w Cybince. 

3. Celem konkursu jest promocja muzyki jako wyrazu społecznego zaangażowania, wyłonienie najzdolniej-
szych talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dobra zabawa.  

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych. Osoby w wieku 
poniżej 18 lat powinny posiadać pisemne upoważnienie opiekuna prawnego. 

5. Zgłoszenie następuje poprzez: 
a. wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na stronie lub w sekretariacie MGOK w Cybince 
b. złożenie karty uczestnictwa w sekretariacie MGOK w Cybince 
c. złożenie karty uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Cybince 
d. złożenie karty uczestnictwa w sekretariacie w Szkole Podstawowej w Białkowie. 

6. Warunkiem uczestnictwa akceptacja Regulaminu oraz zgłoszenie karty uczestnictwa. 
7. Występ uczestników oceniany będzie przez publiczność, obecną na widowni w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

Nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu czuwać będzie Komisja, powołana przez organizato-
rów. 

8. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, duety,  jak i zespoły osób. Ocenie widowni 
podlegają prezentowane umiejętności wokalne poprzez wykonanie przez każdego zgłaszającego jed-
nego przygotowanego utworu. 

9. Uczestnicy konkursu mogą występować bez akompaniamentu, z własnym akompaniatorem lub zespo-
łem, z własnym przygotowanym podkładem muzycznym na dowolnym nośniku. 

10. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz muzyki z nośników oraz obsługę techniczną. 
11. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 01 kwietnia 2016 r., po występach wszystkich uczestników, po 

przerwie przeznaczonej na zliczenie głosów przez komisję powołaną przez organizatorów.  
12. W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez uczestników, ostateczną decyzję o wyłonieniu fi-

nalisty podejmuje komisja. 
13. Nagrodą dla zwycięzcy jest występ na Dniach Cybinki w dniu 25 czerwca 2016 r. oraz nagrody rzeczowe 

- niespodzianki. 
14. Nagrody rzeczowe - niespodzianki nie podlegają zamianie na równowartość finansową. 
15. Dane udostępnione organizatorowi przez uczestników wykorzystane będą wyłącznie w celu należytego 

wywiązania się przez organizatora z obowiązków. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwa-
rzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).  

16.  Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie na stronie organi-
zatorów oraz w mediach współpracujących swojego głosu, wizerunku, imienia, nazwiska, wieku, miej-
scowości zamieszkania oraz zdjęcia. 

17.  Wykonawca wyraża zgodę na nagranie i emisję nagrań ze swoich występów przez telewizję i radio, a 
także na rejestrację dźwiękową dla archiwalnych i promocyjnych potrzeb organizatorów. W sytuacji 
gdyby zarejestrowane nagrania chciano wykorzystać w celach wydawniczych wymagane jest zawarcie 
odrębnej umowy. 

18.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem stanowiącym zasady konkursu. 
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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