ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
ul.Fr. Nullo 29
32-300 Olkusz
tel.32 6431120, 32 7065221 fax 7545296
TERMIN IMPREZY
27 kwietnia 2019 godz. 14.00 – MOK Olkusz ul. Fr. Nullo 29
Próby techniczne od godz. 11.00-13.30
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły wykonujące każdą odmianę muzyki rockowej.
- zgłoszenie następuje po dostarczeniu na adres rockowisko@mok.olkusz.pl materiału muzycznego (mp3 - minimum 3
utwory) wraz z kartą zgłoszenia z opisem zespołu oraz programem ( jakość nagrań nie wpływa na wynik kwalifikacji materiał muzyczny powinien być zgodny z brzmieniem koncertowym podczas przesłuchań)
- Czas trwania występu zakwalifikowanych zespołów do 30 min (włącznie z zamontowaniem się na estradzie)
W razie przekroczenia limitu czasowego zespół będzie zdyskwalifikowany.
ZASADY KWALIFIKACJI:
- z nadesłanych materiałów organizatorzy kwalifikują 10 zespołów w tym jeden zespół wyłoni publiczność poprzez
sondę internetową.
- kolejność prezentacji ustala organizator
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
08.04.2019r.
na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, ul.Fr. Nullo 29,32-300 Olkusz
tel. 32 6431120, 32 7065221 fax 032 7545296
mail: rockowisko@mok.olkusz.pl
NAGRODY:
Dla zwycięzcy przeglądu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. Ponadto najlepszy zespół z gminy
Olkusz zostanie zaproszony na koncert w mieście partnerskim Olkusza - Schwalbach am Taunus. Decyzja Jury jest
niepodważalna i ostateczna.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ :
-profesjonalną aparaturę nagłośnieniową 2x3kW/JBL/
-zestaw perkusyjny ( możliwość zamontowania własnej stopy, werbla oraz dodatkowych talerzy /
-wzmacniacze gitarowe i basowe
-statyw pod instrumenty klawiszowe
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z przetwarzanie danych osobowych uczestników na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą przy ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.
3. Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawie przetwarzania ich danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych,
Panem Łukaszem Grabowskim, pod adresem e-mail: iodo@mok.olkusz.pl lub l.grabowski@mok.olkusz.pl
4. Dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora.
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia.
6. Dane uczestników nie będą przekazywane do innych podmiotów, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Dane uczestników nie będą przekazywane do Państw trzecich, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Dane uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.
10. Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z nieodpłatnym, wielokrotnym wykorzystywaniu nadesłanych materiałów w celach promocyjnych
przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.
11. Uczestnik konkursu nadsyłając na konkurs zgłoszenie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
wykonywanej pracy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.

