
OTWARTA SCENA 2. 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

 

Nazwa zespołu/imię i nazwisko wykonawcy…………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:………………………………………………adres mailowy:…..………………………………………………………………. 

SKŁAD ZESPOŁU 
 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Instrument 
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REPERTUAR 
 

Lp. Tytuł utworu Czas trwania/ Autor tekstu/ Muzyki 

1.   
 
 

2.   
 
 

3.   
 
 

4.   
 
 

 

KRÓTKIE BIO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ORGANIZATOR 

1. Mrągowskie Centrum Kultury/skrót: MCK/, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo; 

www.mck.mragowo.pl,  tel. 89 743 34 50, fax. 89 743 34 60,  

2. Osoba do kontaktu: Justyna Zapała, e-mail: j.zapala@mck.mragowo.pl, tel. 89 743 34 65, 601 628 491 

 

TERMIN I MIEJSCE 

26 czerwca 2021 r.(godziny zostaną ustalone po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń) 

Scena na molo przy Skwerze Jan Pawła II w Mrągowie. 

ZASADY KONKURSU    

1. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów niezależnie od uprawianego gatunku 

muzycznego, pochodzących z Mrągowa i okolic. 

2. W konkursie mogą brać udział soliści, jak i zespoły muzyczne. 

3. Uczestnicy zgłaszają 4 piosenki w dowolnej stylistyce. 

4. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 min.  

5. Organizator nie dopuszcza półplaybacku. 

6. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres: j.zapala@mck.mragowo.pl 

zawierające:                                                

a) prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeń (dostępną na stronie Organizatora)  

b) nagranie utworu, film lub link do fragmentów występów, itp., 

d) zdjęcie wykonawcy w formacie jpg (opisane nazwą solisty/ zespołu ) oraz rider techniczny 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2021 

 

JURY i NAGRODY 

Jury zostanie wyłonione przez Organizatora z obecnej na Otwartej Scenie 2. publiczności. Zwycięzca 

otrzyma nagrodę pieniężną w postaci 1000 zł brutto oraz możliwość wystąpienia na jednej z imprez 

realizowanych przez Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań 
audio-wideo oraz na wykorzystywanie ich do celów promocyjnych imprezy oraz archiwum organizatora.     
2. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi na nagranie, odtwarzanie, 
wprowadzanie do obrotu, publiczne odtwarzanie piosenek prezentowanych w czasie konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
- nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń,  
- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu, 
- zaproszenia do konkursu wykonawców poza obowiązującymi zgłoszeniami. 
4. Decyzje podjęte przez jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ 

Mając na uwadze bezpieczeństwo widzów, artystów i organizatorów, uczestnicy Otwartej Sceny 

zobowiązują się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w 

szczególności nakazie zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji, zachowania dystansu społecznego, złożenia 

oświadczenia o stanie zdrowia. Wymagane środki ochrony osobistej Uczestnik zabezpiecza we własnym 

zakresie. 

http://www.mck.mragowo.pl/
mailto:j.zapala@mck.mragowo.pl
mailto:j.zapala@mck.mragowo.pl


 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego warunki. 
2. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mrągowskie Centrum Kultury, ul. 

Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, w celu informacyjnym oraz promocyjnym Konkursu. Podanie 
danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania 
zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody. Mam 
prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
Mrągowskim Centrum Kultury, pod w/w adresem. 

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie  wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań audio-
wideo zarejestrowanych podczas Konkursu oraz na wykorzystywanie ich do celów promocyjnych 
oraz archiwum organizatora.      

 

        ………………………………………      …………………………………………. 

miejscowość, data                                        czytelny podpis 


