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Regulamin I Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2019 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem Przeglądu jest:  

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 

Opole, KRS 0000067813, określony dalej mianem Organizatora. 

Przegląd będzie objęty Honorowym Patronatem Wojewody Opolskiego, 

Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Opola. 

1. Piosenki do Przeglądu mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje, 

które reprezentują takie osoby. 

2. Koordynatorem Przeglądu jest Mateusz Rewasiewicz, Polski Związek Niewidomych 

Okręg Opolski. Adres Koordynatora Przeglądu: ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole, 

tel.: 77 442 61 15, e-mail: oppon.opole@gmail.com.  

3. Celem Przeglądu jest wyłonienie trzech zwycięzców, którzy będą reprezentować 

Polskę podczas 4th Lions World Song Festival for the Blind w Krakowie w dniach 14-

16 listopada 2019 r. 

II ZASADY ZGŁASZANIA PIOSENEK DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE  

1. Do Przeglądu można zgłaszać piosenki w każdym gatunku muzycznym, nagrane i 

przesłane drogą elektroniczną (e-mail) w formacie mp3 lub pocztową na nośniku CD. 

Utwory dotychczas nigdzie niepublikowane będą dodatkowo premiowane. Nagrane 

piosenki należy nadsyłać na adres e-mail: oppon.opole@gmail.com. lub na adres 

pocztowy Koordynatora w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku z dopiskiem „Przegląd 

Piosenki 2019”. 

2. Organizator dopuszcza zgłoszenie wykonawców z towarzyszeniem półplaybacku lub 

jednego akompaniatora. 

3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenie może zawierać jedną piosenkę w języku polskim lub obcym, wykonywaną 

przez jednego Wykonawcę. 

5. W przypadku, w którym wykonawca jest niepełnoletni, zgłoszenie podpisuje rodzic 

lub opiekun prawny. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania formularza zgłoszeniowego, 

podpisania go odręcznie oraz zrobienia skanu lub zdjęcia i przesłania go drogą 

mailową na adres: oppon.opole@gmail.com koniecznie razem z załączonym plikiem 

muzycznym oraz tekstem utworu. Jeśli zgłoszenie wysłane będzie drogą pocztową, 

przesyłka powinna zawierać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy z 

załączonym utworem na płycie CD oraz wydrukowanym tekstem utworu.  

7. Piosenki mogą być wykonywane jedynie przez osoby niewidome i słabo widzące 

zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia. 

8. Czas trwania zgłoszonej piosenki nie może być dłuższy niż 5 minut. 

9. Nadesłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie, że na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa/odrębnej umowy, zgłaszający gwarantuje i oświadcza, że:  
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1. w przypadku zakwalifikowania przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną 

przez Organizatora, zgłoszonej piosenki do udziału w Przeglądzie – jej 

wykonawca wskazany w zgłoszeniu wykona ją podczas koncertu w dniu 4 

września 2019 r. w Opolu; 

2. upoważnia Organizatora do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi 

wykonawcy piosenki – w całości lub w wybranych fragmentach w celu 

promocji Przeglądu i Organizatora, prowadzonej we wszystkich mediach, w 

tym stacjach telewizyjnych, radiowych, Internecie, bilbordach i za pomocą 

innych dostępnych form i środków przekazu; 

3. upoważnia Organizatora do korzystania i przetwarzania danych nadesłanych w 

zgłoszeniu w zakresie związanym z Przeglądem i jego promocją; 

4. swym działaniem nie narusza praw autorskich i dóbr osób trzecich. 

10. Zgłoszenie piosenki jest równoznaczne z faktem zapoznania się przez zgłaszającego z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptacją tych postanowień oraz 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz zgłaszającego jakichkolwiek 

kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem piosenki do udziału w Przeglądzie 

ani do zwrotu nadesłanych materiałów, w tym płyty CD – demo, jeżeli została 

wysłana. 

12. Organizator ponosi koszty pobytu w Opolu wykonawcy wraz z jednym opiekunem. 

Nie ponosi natomiast kosztów związanych z dojazdem do Opola. 

III PRZEBIEG KONKURSU 

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora dokona do dnia 15 sierpnia 

2019 r. wyboru maksymalnie 15 wykonawców do Przeglądu, biorąc pod uwagę 

walory artystyczne utworów przez nich wykonywanych oraz potrzeby scenariuszowe. 

2. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wyboru piosenek, kwalifikując je do udziału w 

Przeglądzie w sposób samodzielny i według swego uznania. Decyzje Komisji są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; decyzje Komisji nie wymagają 

uzasadnienia. 

3. Organizator poinformuje zgłaszających o zakwalifikowaniu ich do udziału w 

Przeglądzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ogłoszenie zakwalifikowanych do 

udziału w Przeglądzie wykonawców nastąpi na stronie internetowej www.pzn.opole.pl 

oraz profilu na Facebooku – Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, a także na 

stronie Urzędu Miasta Opola – www.opole.pl.  

4. Zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną piosenki będą prezentowane - 

wykonywane podczas koncertu w dniu 04.09.2019 r. w Opolu przez zgłoszonych 

wykonawców. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania 

stylizacji i wizerunku artysty. 

5. Powołane przez Organizatora Jury wyłoni trzech zwycięzców Przeglądu, którzy będą 

reprezentować Polskę podczas 4th Lions World Song Festival for the Blind w 

Krakowie w dniach 14-16 listopada 2019 r. Decyzje Jury są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie; decyzje Jury nie wymagają uzasadnienia. 

6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu koncertu. 

7. Organizator zobowiązuje się zapewnić tekst i muzykę do nigdzie wcześniej 

niepublikowanych piosenek dla trzech Laureatów Przeglądu, którzy będą 

reprezentować Polskę na Festiwalu w Krakowie w przypadku, gdy nie zgłoszą oni do 

Przeglądu nowych utworów.  
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IV NAGRODY 

1. W Przeglądzie przewidziano trzy równorzędne nagrody dla trzech wykonawców, 

którymi będzie reprezentowanie Polski podczas 4th Lions World Song Festival for the 

Blind w Krakowie w dniach 14-16 listopada 2019 r 

2. Ponadto każdy z wykonawców, który zostanie zakwalifikowany do Przeglądu, 

otrzyma gadżety promocyjne i drobne upominki.  

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Przeglądu dostępny jest w siedzibie Koordynatora przy ul. Kościuszki 

25/1, 45-063 Opole oraz na stronie internetowej: www.pzn.opole.pl.  

2. Przegląd nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 Poz. 1540 ze zm.) 

3. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem Przeglądu rozstrzyga Dyrektor 

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski. Od decyzji Dyrektora nie 

przysługuje odwołanie. 

4. Przesyłając utwór na Przegląd, uczestnicy, w tym autorzy tekstu piosenki, muzyki 

(kompozycji) oraz rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników 

Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych niepełnoletniego uczestnika Przeglądu zgodnie z przepisami 

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

2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Organizator zapewnia, że dane osobowe 

uczestników Przeglądu, uzyskane w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem, 

będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Przeglądu i 

powiadomieniem wyróżnionych uczestników. 

5. Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Niewidomych Okręg 

Opolski, z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 25/1, tel.: 77 442 61 15, adres e-mail: 

pzn_opole@op.pl. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom oraz ich opiekunom 

prawnym (w przypadku dzieci) przysługują następujące uprawnienia: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym w 

przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, 

której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia lub Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, 
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ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń; 

5. prawo do przenoszenia danych; 

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym w przypadkach.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa. 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 

Dyrektor Okręgu 

Włodzimierz Ożga 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - załącznik (do pobrania) 

 

http://lionsfestival.org/upload/pdf/Formularz-2019---PL.pdf

