
                       Regulamin Mini Gdynia OPEN  

Regulamin Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

Mini Gdynia OPEN 

24-27.02.2020 

1. Organizator: 

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mini Gdynia OPEN” organizowany jest przez 

Młodzieżowy Dom Kultury i Laboratorium Innowacji Społecznych. 

2. Cel: 

Konkurs Mini Gdynia OPEN 2020 realizowany jest w celu wspierania młodych talentów 

wokalnych, a także promowania aktywności młodzieżowej z Gdyni i całego województwa 

pomorskiego. 

3. Miejsce i czas trwania: 

1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 24-27.02.2020 roku. 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 24-25.02.2020 i 26.02.2020 w 

przypadku dużej ilości zgłoszeń roku w Sali Kinowej Centrum Konferencyjnego 

Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 

Gdynia, budynek III. 

3. Koncert laureatów konkursu Mini Gdynia Open odbędzie się 27.02.2020 roku w Sali 

Audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, al. 

Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek III. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji przesłuchań i 

koncertu finałowego konkursu. 

4. Warunki udziału w Mini Gdynia OPEN 2020: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika/ków Festiwalu poprzez 

prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie 

www.mdk.gdynia.pl  w terminie od dnia 02.01.2020 – 10.02.2020 oraz dołączenie 

podkładu muzycznego wykonywanego utworu i przesłania obu plików na adres e-mail 

minigdyniaopen@mdk.gdynia.pl. Szczegółowych informacji na temat festiwalu 

udziela Magdalena Wierzcholska, telefon: mail: 512 496 277, 

minigdyniaopen@mdk.gdynia.pl 

2. Przesłanie formularza rejestracji wskazanego w pkt. 4.1 jest równoznaczne z 

akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

3. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie udostępniona na stronie 

www.mdk.gdynia.pl najpóźniej do dnia 18.02.2020 roku. 

4. Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł za każdą 

prezentację. W przypadku duetu opłata wynosi 80zł(za prezentację). Opłatę na poczet 

akredytacji należy wpłacić na konto Młodzieżowego Domu Kultury, na rachunek 

banku PKO BP. Nr rachunku: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 w tytule Mini 

Gdynia Open oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku duetów imiona i 



nazwiska obu występujących osób. Wpłaty przyjmowane są do dnia 17.02.2020 (liczy 

się data wpływu na rachunek bankowy). Brak uiszczenia opłaty w ww. terminie 

skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek przekazania organizatorowi, najpóźniej w dniu 

przyjazdu na konkurs, oryginału wypełnionej, wydrukowanej i podpisanej przez 

rodziców lub opiekunów prawnych „Karty uczestnika” – karta możliwa jest do 

wygenerowania na stronie www.mdk.gdynia.pl 

6. Brak, nieprawidłowe wypełnienie lub przedłożenie kopii „Karty uczestnika” 

skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. 

5. Uczestnicy: 

1. W konkursie Mini Gdynia Open mogą wziąć udział dzieci i młodzież, którzy nie 

ukończyli 20 roku życia. 

2. Repertuar obejmuje jedną piosenkę dostosowaną do wieku i możliwości wokalnych 

uczestnika (język dowolny). 

3. W konkursie Mini Gdynia OPEN mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, śpiewający solo lub w duecie. 

4. Solistom i duetom może towarzyszyć sekcja wokalna do 6 osób włącznie. Wiek osób 

wchodzących w skład sekcji wokalnych, nie ma wpływu na zakwalifikowanie 

uczestników do kategorii wiekowej. 

5. Uczestnicy prezentować się będą w pięciu kategoriach wiekowych  (decyduje rok 

urodzenia uczestników): do 6 lat, 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat. 

6. W przypadku duetu o przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego z 

uczestników. 

7. Uczestnicy oraz opiekunowie winni posiadać aktualny dokument tożsamości. 

6. Przebieg Konkursu: 

1. Podczas konkursu Mini Gdynia OPEN każdy z uczestników wykona 1 utwór w 

dowolnym języku, którego długość nie może przekraczać czasu 4 minut i 30 sekund. 

2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania półplaybacku 

wykonywanego utworu oraz załączenia do formularza zgłoszeniowego. Nie dopuszcza 

się zmiany repertuaru po zakwalifikowaniu uczestnika lub duetów do udziału w 

konkursie. 

3. Występy uczestników konkursu oceniane będą przez jury złożone z jurorów 

wybranych przez Organizatora. Decyzje jurorów będą oparte na ich wiedzy, 

doświadczeniu i umiejętnościach oraz zgodne z Regulaminem Prac Jury. Decyzje 

jurorów są ostateczne i niepodważalne. 

4. Jury, ocenia występy uczestników konkursu pod względem: 

• walorów głosowych;  

• doboru repertuaru dostosowanego do wieku; 

• interpretacji utworu 

• muzykalności; 

• wyczucia rytmu; 

• ogólnego wyrazu artystycznego. 

 



7. Nagrody: 

1. Najlepsi wykonawcy z każdej kategorii otrzymają nominację do udziału w 

Międzynarodowym Festiwalu Gdynia OPEN 2020.  

2. O liczbie przyznanych nominacji decyduje jury. 

3. Uczestnicy konkursu Mini Gdynia OPEN zostaną również nagrodzeni pamiątkowymi 

dyplomami. 

8. Obowiązujące zasady: 

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i wyżywienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu, regulaminu oraz 

zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn. 

3. Instytucje lub osoby delegujące uczestników zobowiązane są do ubezpieczenia 

każdego delegowanego uczestnika na czas podróży i pobytu na Festiwalu. 

4. Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykorzystywania 

utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich 

lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami 

Jury. 

6. Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas konkursu 

ponoszą opiekunowie. Każda instytucja lub osoba delegująca uczestników winna 

zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami. 

7. Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana 

wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowana w formacie DVD, a także poprzez 

kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do 

udziału w konkursie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Młodzieżowy Dom 

Kultury wizerunku uczestnika, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono 

ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie 

technikami i metodami. Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z 

wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie konkurs, w materiałach służących 

popularyzacji i promocji działań na rzecz młodzieży w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas 

nieokreślony. 

8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz 

wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas konkursu. 

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 9.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z promocja festiwalu. 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Młodzieżowy Dom 

Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  



 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: edu.iod@gdynia.pl   

3.  Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mini Gdynia OPEN” oraz archiwizacji 

dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

Dz.U.UE.L 2016.119. 

4.  Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych 

osobowych mojego dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5.  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

prawa. 

6. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż dwa lat. 

7.  Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka mogą być udostępnione innym 

podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł 

umowy o powierzeniu danych osobowych. 

8.  Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

9.  Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka mogą być przekazywane do państw 

trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem serwisów Facebook, You tube i Istagram. 

Informujemy, że serwery tych serwisów znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu danych osobowych. Dostawcy usług 

zapewniają ochronę danych,   z którymi zapoznać się można odpowiednio na Fecebook, You 

tube, Istagram. 

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 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. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z:  przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia,   utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,   nieuprawnionego 



dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych.  

11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2  

12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Mini Gdynia OPEN”. 

 

 

 


