Pierwszy Festiwal Piosenki
„Tyle Słońca”
REGULAMIN
I. Informacje Ogólne:
1. Organizator -„ Młode Atelier” działające przy Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej
w Sopocie, Sal-Kal Anna Salamon- Kalinowska, ul.Kramarska 10/321, 04-437
Warszawa, Nip 5170061701.
2. Adresaci:
Dzieci oraz młodzież w wieku 8 -18 lat, zgłaszające się indywidualnie lub poprzez szkoły i
ośrodki pozaszkolne z Trójmiasta.
3. Cele Festiwalu:
1) opieka nad osobami szczególnie uzdolnionymi i dbanie o ich rozwój;
2) kształtowanie odwagi i pokonywanie nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z
widownią;
3) nabycie umiejętności indywidualnego wykonywania przed grupą własnej
interpretacji muzycznej;
4) rozwój wokalny, sceniczny.
4. Struktura Festiwalu:
1) Festiwal obejmuje Konkurs Piosenki (soliści- wokaliści), w kategoriach wiekowych
a) 8 - 10 lat
b) 11 - 14 lat
c) 15-18 lat
2). Eliminacje konkursowe prowadzone są w dwóch etapach bez podziału na placówki
szkolne i pozaszkolne:

Etap I - Eliminacje wstępne
16.06.2018r - godz 18:00 Kategoria Wiekowa 8-10 lat, 19:00 Kategoria Wiekowa

11-14 lat, 20:00 Kategoria Wiekowa 15-18 lat,
Miejsce: Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Etap 2 - Eliminacje Finałowe
17.06.2018r. godz. 18:00 - Oficjalne ogłoszenie wyników, przyznanie nagród

17.06.2018r. godz. 18:00 - Gala Koncertu laureatów, przyznanie nagród.

II. Informacje organizacyjne
1.Termin Festiwalu - 16,17.06.2018r.,
2.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.06.2018r.
3.Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres: Teatr
Atelier im. Agnieszki Osieckiej ul. Aleja Franciszka Mamuszki 2, 81-701 Sopot lub
wysłanie skanu zgłoszenia na adres info@mlodeatelier.pl , zgody na przetwarzanie
danych osobowych dzieci i młodzieży występujących jako soliści-wokaliści na scenie oraz
lub wysłanie skanu na adres mailowy: info@mlodeatelier.pl.
4. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej, prosimy o dokładne zapoznanie się z
regulaminem festiwalu.
5.Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej z pieczątką szkoły, placówki zgłaszającej, lub
jeśli zgłoszenie jest indywidualne prosimy o podanie adresu zamieszkania.
6. Zgłoszenie na Festiwal może odbyć się drogą mailową - info@mlodeatelier.pl (prosimy
wysłać skan zgłoszenia) , oryginał zgłoszenia prosimy o przyniesienie w dniu przesłuchań,
zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i młodzieży występujących jako soliściwokaliści na scenie oraz lub wysłanie skanu na adres mailowy: info@mlodeatelier.pl,
oryginał zgody, prosimy o przyniesienie w dniu przesłuchań.
7. Zgłoszenie, które wpływa na skrzynkę mailową lub drogą pocztową po wyznaczonym
terminie, może być odrzucone.
8. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z przyjęciem założeń Festiwalu.
9. Informacje na temat Festiwalu można znaleźć na stronie: http://mlodeatelier.pl/o-nas/
oraz Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie http://www.teatratelier.sopot.pl.
III Szczegółowy plan Festiwalu
1. Zgłoszenia: wysłanie karty zgłoszeń, wysłanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci, wybranie jednej piosenki.
2. Tematyka: Piosenki z Repertuaru Anny Jantar.
3. Jury: Anna Salamon- Kalinowska, Tomasz Kostrzewa.
4. Nagrody: Grand Prix - Roczne stypendium w Studiu Aktorskim Młode Atelier, nagranie
piosenki w profesjonalnym studio nagrań.

a). Dyplom dla kategorii wiekowej: 8 – 10 lat 1,2,3 miejsce, dwa wyróżnienia
b). Dyplom dla kategorii wiekowej 11 – 14 lat 1,2,3 miejsce, dwa wyróżnienia
c). Dyplom dla kategorii wiekowej: 14 – 18 lat 1,2,3 miejsce, dwa wyróżnienia
5. Obrady Jury 16.06.2018r godz. 21:00.

IV. Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu.

-

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy
uczestników (rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Dane wykorzystane będą do celów uczestnictwa
w
Festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko,
kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające
dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych
Młode Atelier, Teatru Atelier im.Agnieszki Osieckiej w Sopocie, Facebooku,
Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści
tych danych i ich poprawienia.

Załącznik 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy dziecka)

Ja, niżej podpisany/-a
__________________________________________________________
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
___________________________________
przez Młode Atelier , która jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
uczestnictwa, organizacji i promocji Pierwszego Festiwalu Piosenki „Tyle Słońca” . Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka
pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać
umieszczone na stronach internetowych Młode Atelier, Teatru Atelier im.Agnieszki Osieckiej w
Sopocie, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie
jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych
danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we
wskazanym powyżej zakresie i celu.

______________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica

Załącznik 1a
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy osób pełnoletnich)

Ja, niżej podpisany/-a _____________________________________________________
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
___________________________________
przez Młode Atelier , która jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
uczestnictwa, organizacji i promocji Pierwszego Festiwalu Piosenki „Tyle Słońca” . Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka
pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać
umieszczone na stronach internetowych Młode Atelier, Teatru Atelier im.Agnieszki Osieckiej w
Sopocie, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie
jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych
danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we
wskazanym powyżej zakresie i celu.

______________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica

\

Karta Zgłoszeniowa
Pierwszego Festiwalu Piosenki
„Tyle Słońca”

I.

Zgłoszenia
1. Placówka pozaszkolna
2. Szkoła
3. Zgłoszenie indywidualne
(prawidłowe zakreśl)

II. Imię i nazwisko uczestnika Pierwszego Festiwalu Piosenki „Tyle Słońca”
………………………………………………………………………………………….
(prosimy o wypełnienie drukowanym pismem)
III. Kategoria wiekowa
8 - 10 lat
11- 14 lat
15 - 18 lat
(prawidłowe zakreśl)

IV. Dokładny adres, e- mail, telefon placówki lub (przy zgłoszeniu indywidualnym)
opiekuna
………………………………………………………………………………………….
V. Tytuły i czas trwania utworów muzycznych:
1. ……………………………………………………………………………

Autorzy aranżacji utworów:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
VI. Imię, nazwisko, telefon kontaktowy i mail osoby przygotowującej wykonawcę:
…………………………………………………………………………………
VII.Zgłoszenia przyjmujemy do 10.06.2018r. na adres mailowy:
info@mlodeatelier.pl lub na adres pocztowy: Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej ,
Aleja Franciszka Mamuszki 2, 81-701 Sopot.

VIII.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu.
-

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy
uczestników (rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Dane wykorzystane będą do celów uczestnictwa
w
Festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko,
kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające
dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych
Młode Atelier, Teatru Atelier im.Agnieszki Osieckiej w Sopocie, Facebooku,
Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści
tych danych i ich poprawienia.

_______________________
Podpis zgłaszającego

