
 

1. Organizator 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach (ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, 

tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl, www.gck.gorlice.pl) przy współpracy z 

Miastem Gorlice 

2. Cele konkursu 

a. Wyłonienie utalentowanej wokalnie młodzieży i osób dorosłych. 

b. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych uczestników konkursu. 

c. Promowanie kultury muzycznej oraz wrażliwości artystycznej. 

d. Popularyzowanie twórczości Piotra Nowaka. 

e. Promocja kultury i dziedzictwa kulturowego miasta Gorlice. 

3. Uczestnicy konkursu i zgłoszenie 

a. W konkursie mogą brać udział soliści/duety, którzy w dniu zgłoszenia 

ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 40 roku życia. 

b. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora 

nagrania audio-wideo z własnym wykonaniem partii wokalnej jednego 

utworu z repertuaru Piotra Nowaka (z płyt „Pamięć” lub „Mój wiek moja 

sprawa”) oraz wymaganych załączników. 

c. Lista załączników: karta zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku oraz w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

zgody rodzica/opiekuna na udział w konkursie. 



d. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 22 lipca 

2022 roku (Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice) lub 

przesłać jako plik elektroniczny za pomocą wybranej platformy do 

przesyłania danych na adres administracja@gck.gorlice.pl 

e. Jury konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni 10 finalistów, a ich 

lista zostanie opublikowana 25 lipca 2022 na stronie internetowej 

Organizatora (www.gck.gorlice.pl). 

f. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające 

warunków formalnych. 

4. Finał 

a. Finał konkursu odbędzie się 30 lipca 2022 na scenie plenerowej 

umiejscowionej na rynku w Gorlicach. 

b. Finalista wykona wybrany przez siebie utwór a capella, 

z akompaniamentem instrumentu lub przygotowanym we własnym 

zakresie podkładem muzycznym. 

c. Wykonania finałowe poddane zostaną ocenie profesjonalnego Jury 

wyłonionego przez Organizatora. 

d. Koszty przyjazdu i zakwaterowania na finał ponosi Uczestnik. 

e. Wyniki obrad Jury zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu finału 

na scenie plenerowej oraz opublikowane na stronie Organizatora 

(www.gck.gorlice.pl). 

5. Koncert finałowy 

a. Laureaci wezmą udział w koncercie finałowym 31 lipca 2022 na scenie 

plenerowej usytułowanej na rynku w Gorlicach. 

b. Laureaci wykonają wybrany utwór Piotra Nowaka z towarzyszeniem 

zespołu Piotr Nowak Band. 

c. Kolejność występów ustala Organizator. 

d. Laureaci finału mają obowiązek wzięcia udziału w koncercie finałowym, 

który jest integralną częścią konkursu. 



e. Udział Laureata w koncercie finałowym uprawnia do odbioru nagrody 

pieniężnej. 

 

6. Nagrody 

Fundatorem nagród jest Gorlickie Centrum Kultury przy wsparciu Miasta Gorlice. 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a. I miejsce – 2000 zł brutto 

b. II miejsce – 1500 zł brutto 

c. III miejsce – 1000 zł brutto 

Na podstawie decyzji Jury, Organizator zastrzega sobie prawo nie 

przyznawania wyżej wymienionych nagród lub innego ich podziału. 

 

7. Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw 

a. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, zobowiązują się do 

wykonywania wszelkich związanych z konkursem obowiązków nieodpłatnie. 

Zobowiązują się w szczególności do nieodpłatnych występów promujących 

koncert finałowy. 

b. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na 

Organizatora bez wynagrodzenia, a w szczególności: 

− w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy 

artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami; 

− do rozpowszechniania artystycznego wykonania, w tym do nagrania  

i rozpowszechniania występów w radiu i telewizji, a także na stronie 

internetowej Organizatora. 

c. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich 

występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób 

materiałów. 

8. Uwagi końcowe 

a. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie 

internetowej Organizatora. 



b. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego 

niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, 

w tym do zmiany terminów i miejsc finału i koncertu finałowego. 

Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników 

o wszelkich dokonanych zmianach z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Organizatora lub też w jakikolwiek inny sposób. 

c. Informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Wacławczyk, 

tel. 18 35 35 695, e-mail: administracja@gck.gorlice.pl 

9. Ochrona danych osobowych 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych 

Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Gorlickie Centrum Kultury, 

ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1). 

b. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane 

kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące tel. 18 35 51 220, 

e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl 

c. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych GCK. 

d. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie. 

e. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska 

w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

f. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

− imię i nazwisko, 

− wiek,  



− adres korespondencyjnego,   

− adres e-mail,  

− numer telefonu,  

− nazwy szkoły/placówki, klasy,  

− imienia i nazwiska opiekuna, 

g. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

h. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

i. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

j. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

k. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji działań  w ramach konkursu. 

l. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

m. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 

o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

Gorlickie Centrum Kultury, dnia 30 czerwca 2022 roku 


