I Krakowskie Forum Piosenki
18.04.2020 roku, godz. 12:00
Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków

Regulamin I Krakowskiego Forum Piosenki

I.

Organizatorzy

Organizatorzy:
- Fundacja Studencki Festiwal Piosenki, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
- Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

II.

Cele Krakowskiego Forum Piosenki

1. Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji ich twórczości.
2. Promocja wykonawców-debiutantów śpiewających utwory słowno-muzyczne w j. polskim.
3. Prezentacja i promocja autorskiej twórczości muzycznej i literackiej.
4. Rozwijanie zainteresowania polską twórczością piosenkową, posiadającą wartościową
kompozycję muzyczną oraz warstwę liryczną, posiadające wartość artystyczną.
5. Międzypokoleniowa integracja środowiska muzyków-debiutantów.
6. Integracja środowiska wielbicieli piosenki artystycznej i artystów, dziennikarzy, krytyków
muzycznych, poetów, autorów tekstów piosenek, kompozytorów.
7. Wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza
promocja.
8. Zakwalifikowanie najlepszych twórców i wykonawców do najstarszego Festiwalu piosenki
autorskiej w Polsce – Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

III.

Udział w Krakowskim Forum Piosenki

1. Krakowskie Forum Piosenki skierowane jest do osób powyżej 16 roku życia, zarówno do
zawodowców, jak i do amatorów, wykonujących piosenki w języku polskim.
2. Warunkiem uczestnictwa w Krakowskim Forum Piosenki jest przygotowanie i wykonanie
dwóch piosenek w języku polskim.
3. Zgłoszenia do Krakowskiego Forum Piosenki potrwają od 14 lutego do 21 marca 2020 roku
– w tym terminie na stronach organizatorów:
- http://studenckifestiwal.pl/

- http://krakowskieforum.pl/
dostępny będzie aktywny formularz zgłoszeniowy.
4. Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne i zespołowe.
5. Krakowskie Forum Piosenki odbędzie się 18 kwietnia 2020 roku w Krakowskim Forum
Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie. Harmonogram wydarzenia znajduje się
w Aneksie.
6. Do prezentacji konkursowej można podejść z własnym akompaniamentem lub zespołem.
Nie ma możliwości korzystania z podkładów muzycznych.
7. Uczestnicy Krakowskiego Forum Piosenki są zobowiązani do zaprezentowania podczas
przesłuchania repertuaru zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 20 zgłoszeń, wysłanych
i wypełnionych zgodnie z regulaminem. Zgłoszenia niepełne lub wysłane po wyznaczonym
terminie lub po przekroczeniu liczby 20, nie zostaną przyjęte, o czym uczestnik zostanie
poinformowany.

IV.

Jury Krakowskiego Forum Piosenki

1. Organizatorzy powołują corocznie Jury Krakowskiego Forum Piosenki.
2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Członkowie

Jury

zobowiązani

są

do

zachowania

należytej

staranności

w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach przez cały czas
ich trwania.

V.

Nagrody

1. Nagrodą w Krakowskim Forum Piosenki jest 1000 (tysiąc) złotych brutto oraz nominacja
do 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
2. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje Jury
Krakowskiego Forum Piosenki. O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nieprzyznanych
przez Jury decydują Organizatorzy Krakowskiego Forum Piosenki oraz Sponsorzy
i Mecenasi Krakowskiego Forum Piosenki.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Krakowskiego Forum Piosenki udzielają Organizatorom nieodpłatnej licencji
na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne
odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie
nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie Krakowskiego Forum Piosenki.

2. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub
internetowe oraz wydanie płyty DVD.
3. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom Krakowskiego Forum Piosenki zwrotu kosztów
podróży ani noclegów.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
5. Zgłaszając się, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w postaci danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, w celu możliwości
wzięcia udziału w Krakowskim Forum Piosenki. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. A rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).
Dane uczestnika (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy)
przetwarzać będzie Fundacja Studencki Festiwal Piosenki, ul. Papiernicza 2, 31-221
Kraków. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email:
studenckifestiwal@gmail.com. Dane przechowywane będą przez okres 9 miesięcy.
Uczestnik ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia do innego administratora lub usunięcia;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
3) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które Fundacja Studencki
Festiwal Piosenki dokonywała na podstawie złożonej przez uczestnika zgody, do momentu
jej wycofania.
6. Udział w Krakowskim Forum Piosenki jest tożsamy z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Aneks
Program I Krakowskiego Forum Piosenki
18.04.2020 r.
Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

8:00 – próba dźwięku
12:00 – przesłuchania konkursowe
16:00 – konsultacje z jurorami
18:00 – koncert specjalny
19:00 – ogłoszenie werdyktu

