
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

organizowanego przez stowarzyszenie Pod Karpatami z
siedzibą w Krośnie

§ 1 Postanowienia wstępne 

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  Konkursu  Muzycznego  w  dalszej  części  Regulaminu
zwanego Konkursem, organizowanego przez stowarzyszenie Pod Karpatami. 
2. Wyłącznym organizatorem jest stowarzyszenie Pod Karpatami, z siedzibą przy ul.Grodzkiej 10,
38-400 Krosno, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS:  0000707379,  REGON:
368914491, NIP: 684264840, w dalszej części Regulaminu zwanej Organizatorem. 

§ 2 Cel Konkursu
1.Inspirowanie i popularyzowanie twórczości muzycznej i literackiej.

2. Odkrywanie nowych talentów.

3.  Stwarzanie  osobom  piszącym,  śpiewającym  i  komponującym  muzykę  możliwości  publicznej
prezentacji swojej twórczości     

§ 3 Termin Konkursu

Konkurs  odbędzie  się  23.  06.  2018  r.  podczas  trwania  Łemkowskiego  Lata  Muzycznego  im.
Jarosława Bodaka w Wapiennem. 

§ 4 Zasady Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do ludzi w każdym wieku od 13 do 100 lat (osoby indywidualne lub
zespoły) z Polski i z zagranicy, zwanych w dalszej części Regulaminu Uczestnikami. 

2. Etapy Konkursu: 

2.1.  Do  10  czerwca  2018  r.  należy  zgłosić  chęć  uczestnictwa  przesyłając  maila  na  adres:
podkarpatami@protonmail.com  ,  wpisując  w  tytule  “złoszenie  na  konkurs”.  Następnie
stowarzyszenie w mailu zwrotnym prześle Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniem, którą należy
wypełnić  i  przesłać  drogą  elektroniczną  (skan  pdf)  do  dnia  20  czerwca  2018  r.  a  oryginał
dostarczyć  w  dniu  występu  tj.  23  czerwca  2018  r  podczas  trwania  Łemkowskiego  Lata
Muzycznego im. Jarosława Bodaka w Wapiennem do namiotu organizatora.

2.2. Dnia 23 czerwca 2018 r. podczas trwania imprezy Łemkowskie Lato Muzyczne im. Jarosława
Bodaka  w  Wapiennem  zostanie  przeprowadzony  konkurs,  czyli  zgłoszeni  uczestnicy,  zgodnie  z
przydzielonymi numerami wystąpią na scenie wykonując zgłoszony repertuar.

2.3. Zamknięcie występów nastąpi 23 czerwca 2018 r. o godzinie 18.

2.4.  Zwycięzcę  wyłoni  głosująca  publiczność.  Każdy  z  publicznośći  będzie  mógł  oddać  głos  na



swojego faworyta między godziną 18 a 19, pobierając od organizatora kartę do głosowania, na
której wpisze swoje imię i nazwisko oraz zaznaczy X na którego wykonawcę głosuje (tak aby jedna
osoba mogła oddać jeden głos).

2.5.Zwycięży ten kto uzyska najwiekszą ilość głosów.

2.6. Finał konkursu i wręczenie nagrody dla zwycięzcy nastąpi 23 czerwca 2018 r. o godz. 19:30.

3. Wszyscy Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu obowiązani są do wypełnienia punktu 2.1.

§ 5 Nagrody za uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikowi, który zwyciężył w Konkursie przysługuje prawo do otrzymania nagrody pieniężnej
od Organizatora w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2.  Wypłacona  nagroda  będzie  pomniejszona  o  podatek  w  wysokości  obowiązującej  w  dniu
powstania obowiązku podatkowego. 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego
przestrzegania.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji
Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i  będzie na niej  dostępny
przez cały okres trwania Konkursu.

4.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  decyzje  podejmuje
Organizator. 

5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  Regulaminie  w  czasie  trwania
Konkursu.  Wszelkie  zmiany  w  Regulaminie  zostaną  niezwłocznie  udostępnione  na  stronie
internetowej Organizatora.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również
przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zapobieżenia i
niezależnych od organizatorów. 


