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REGULAMIN PROJEKTU 

„OTWARTA SCENA MŁODYCH TALENTÓW” POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 

 

ORGANIZATOR 

• Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu 

pod patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej 

CEL PROJEKTU 

• Celem projektu jest stworzenie młodym twórcom oraz zespołom reprezentującym różne 

dziedziny sztuki (muzyka, sztuki plastyczne, fotografia, film, teatr itp.) możliwości 

zaprezentowania swojej działalności szerszej publiczności. 

• Kreowanie jednostek i grup posiadających pasję twórczą, zdolności artystyczne, potrzebę 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych, wspieranie form działalności artystycznej 

wzbogacających kulturę regionu.  

• Wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz promocja artystów i placówek 

macierzystych. 

UCZESTNICY 

• Uczestnikami projektu mogą być młodzi wykonawcy (od 16 do 25 roku życia) - wokaliści, 

tancerze, chóry, zespoły muzyczne, grupy teatralne -  działający samodzielnie lub pod 

patronatem placówek edukacyjnych, instytucji społecznych i kulturalnych Powiatu 

Inowrocławskiego. 

TERMIN I MIEJSCE 

• Projekt realizowany będzie w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, 

ul NMP 14-16. 

• Projekt nie ma ograniczeń czasowych, tj. organizowany będzie do odwołania. 

ZASADY UDZIAŁU 

• Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu podejmuje się zadania 

zorganizowania koncertu, wystawy, wieczoru autorskiego itp. którego autorem i wykonawcą 

będzie młody twórca lub zespół twórców amatorskich. 

• Organizator przewiduje organizację jednego przedsięwzięcia w miesiącu. 

• Organizator zapewnia wybranym uczestnikom miejsce występu/pokazu/wystawy, obsługę 

techniczną oraz promocję wydarzenia. 

• Projekt jest całkowicie nieodpłatny dla publiczności, dlatego prezentujący w nim swoją 

twórczość artyści nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 
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• Zespoły przyjeżdżają na własny koszt lub na koszt placówki, którą reprezentują. 

• Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: imprezy@mdk-inowroclaw.pl 

• Organizator kwalifikuje artystów do projektu na podstawie wypełnionego formularza, 

stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: www.mdk-

inowroclaw.pl, w zakładce „dokumenty do pobrania” oraz przedstawionego demo własnej 

twórczości, wraz z opisem swojej działalności, przedstawiającym dorobek artystyczny. 

• Organizator rozpatruje zgłoszenia do Projektu w trybie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

• Terminy prezentacji Organizator ustali osobiście z młodym wykonawcą/zespołem 

wykonawców. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zespołów i ewentualne odrzucenie zgłoszenia. 

• Zespoły muzyczne oraz innych form muzyczno–teatralnych prosimy o dołączenie do karty 

zgłoszenia ridera wraz z opisem potrzeb technicznych.  

• Repertuar i tematyka pokazów jest dowolna.  

• Teksty utworów i tematyka wystaw, występów nie mogą zawierać: wulgaryzmów, treści 

obraźliwych oraz naruszających godność i uczucia religijne. 

• Czas wykonywanego programu jest dowolny, może być to repertuar całego koncertu 

lub kilkunastominutowy program, który połączymy z innymi zespołami w całość koncertu. 

• Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi, na potrzeby promocyjno- 

informacyjne związane z organizacją projektu materiały graficzne, informacje tekstowe oraz 

logotypy, a ponadto oświadcza, iż posiada prawa autorskie, osobiste i majątkowe do 

przekazywanych Organizatorowi materiałów i udziela bezterminowej, nieodpłatnej 

i niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, informacyjnych oraz 

zezwala na ich publikację w mediach bez wynagrodzenia (w tym pełną rejestrację 

audiowizualną). 

INFORMACJE DODATKOWE 

• Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności. 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych 

osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom 

przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

• Zgodę podpisuje każdy uczestnik Projektu, w przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia rodzic 

lub opiekun prawny. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział 

w projekcie. 

• W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na pandemię 

COVID, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Koncertu/Pokazu/Wystawy, 

informując o zaistniałym fakcie na stronie mdk-inowroclaw.pl oraz mailowo osobę zgłaszającą 

udział w projekcie. 

• Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie ustala Organizator. 

• Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Małgorzata Herrmann-Amonowicz, tel. 52 307 07 06 

www.mdk-inowroclaw.pl  
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