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        REGULAMIN KONKURSU PARTNERSTWO DLA MUZYKI 2.0. 

 

W związku z uruchomieniem przez Gminę Miejską Kraków, zgodnie z zarządzeniem  

nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r., programu 

wsparcia dla branży muzycznej i  organizatorów małych koncertów z uwagi na 

ogłoszenie i wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 w Polsce i wynikającymi z tego 

faktu ograniczeniami i negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi, 

Krakowskie Biuro Festiwalowe, jako realizator ww. programu pomocowego, organizuje 

konkurs „Partnerstwo dla Muzyki 2.0.”. Celem konkursu jest wsparcie finansowe 

lokalnych artystów i klubów muzycznych, DJ-ów, producentów muzycznych, 

wykonawców, kompozytorów, aranżerów, organizatorów kameralnych i klubowych 

koncertów.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Partnerstwo  dla Muzyki 2.0.”, zwanym dalej: 

Konkursem, przeprowadzanego na niżej określonych zasadach, jest Gmina Miejska 

Kraków.  

2. Realizatorem Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie 

(30-311), ul. Wygrana 2, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 

351210040, w zakresie uzgodnionym z Organizatorem i w oparciu o uzyskane 

środki, zwane dalej: Realizatorem Konkursu. 

 3.  Realizator Konkursu zapewnia obsługę Konkursu.  

4.  Szczegółowe warunki Konkursu zamieszczane będą na następujących stronach: 

https://www.biurofestiwalowe.pl/, www.wianki.krakow.pl 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest stworzenie realnego programu wsparcia dla sektora 

muzycznego w związku z epidemią COVID-19, a także rozwój branży muzycznej 

https://www.biurofestiwalowe.pl/
http://www.wianki.krakow.pl/
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w związku ze strategią rozwoju kultury Miasta Krakowa 2030 obszar III: Kultura i 

Dziedzictwo Kulturalne oraz Statutem Realizatora Konkursu. 

2. Celem Konkursu jest umożliwienie szerokiej publiczności kontaktu z muzyką 

krakowskich twórców, poprzez możliwość odtworzenia jej w domu, a także 

poprzez uczestnictwo w koncertach online. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do lokalnych artystów, wykonawców, producentów 

muzycznych, DJ-ów, klubów muzycznych, organizatorów małych koncertów 

klubowych i kameralnych, aranżerów, a także kompozytorów, których sytuacja 

finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku ze stanem epidemii 

COVID-19.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział (dalej: Uczestnicy Konkursu): 

2.1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałe w Krakowie, także osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą;  

2.2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej mające siedzibę w Krakowie; 

2.3. zespoły muzyczne lub nieformalne grupy, pod warunkiem, że w ich skład 

wchodzi co najmniej 1 osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie 

Krakowa uprawniona do reprezentacji pozostałych członków zespołu lub 

grupy na podstawie pisemnej deklaracji ww. osób w zakresie 

określonym w niniejszym Regulaminie. 

3. W celu zgłoszenia się do Konkursu Uczestnik Konkursu wypełnia formularz 

zgłoszenia, zwany dalej Formularzem Zgłoszenia, który dostępny jest na stronie: 

https://ankieta.biurofestiwalowe.pl 

4. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia do Realizatora 

Konkursu jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  
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5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do 

przygotowania autorskiego projektu artystycznego, który nie był wcześniej 

prezentowany, publikowany ani rozpowszechniany, zwanego dalej Projektem,  

i opisania jego założeń w Formularzu Zgłoszenia, zgodnie z poniższym 

podziałem: 

    5.1. w przypadku - artystów, zespołów i muzyków: przygotowanie 

autorskiego projektu programu koncertu online, o długości od 20 do 90 

minut, z wyszczególnieniem m.in. członków zespołu muzycznego oraz 

opisu merytorycznego projektu koncertu online;  

5.2.  w przypadku - producentów muzycznych i DJ’ów: przygotowanie 

autorskiego projektu mixu/dzieła w formie audio o długości od 60 do 90 

minut oraz wskazanie linków do poglądowych wcześniejszych mixów i 

dokonań artystycznych;  

5.3.  w przypadku – aranżerów i kompozytorów wraz z wykonawcami: 

przygotowania autorskiej koncepcji dzieła/projektu o długości od 20 do 

90 minut wraz z opisem i kwalifikacjami osób docelowo mających 

wykonać projekt/dzieło;  

5.4. w przypadku – klubów muzycznych i organizatorów klubowych 

koncertów: przygotowanie autorskiego projektu koncertu o długości od 

20 do 90 minut wraz z wyszczególnieniem m.in. artystów oraz opisu 

merytorycznego projektu koncertu oraz wskazaniem doświadczenia  

w organizowaniu podobnych wydarzeń w przeszłości.  

 

6. Uczestnik Konkursu może załączyć do Formularza Zgłoszenia plik w formacie 

mp3 zawierający do 3 utworów z autorskiego repertuaru  Uczestnika Konkursu. 

7. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie pokrywa Uczestnik Konkursu.  

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

9. Przystępując do Konkursu Uczestnicy Konkursu proszeni są o udzielenie zgód 

zawartych w Formularzu Zgłoszenia. Informacje związane z przetwarzaniem 
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danych osobowych, udzielanymi zgodami i skutkami ich nieudzielenia zawarte 

zostały w pkt VII poniżej.  

10.  W Konkursie nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które otrzymały na ten 

sam Projekt dofinansowanie z innych źródeł lub realizują go na mocy umowy 

zawartej z innym podmiotem.  

 

IV. TERMINY NABORU DO KONKURSU  

1.   Terminy przyjmowania zgłoszeń do Konkursu: 

1.1. od 15 maja do 28 maja 2020 r. (do godz. 23:59 CET) - pierwszy nabór 

Konkursu; 

1.2. od 05 czerwca do 18 czerwca 2020 r. (do godz. 23:59 CET) - drugi nabór 

Konkursu;  

1.3. od 26 czerwca  do 09 lipca 2020 r. (do  godz. 23:59 CET) -  trzeci  nabór 

Konkursu; 

1.4.     od 17 lipca  do 30 lipca 2020 r. (do godz. 23:59 CET) -  czwarty nabór 

Konkursu; 

1.5.  od 07 sierpnia do 20 sierpnia 2020 r. (do godz. 23:59 CET)  – piąty nabór 

Konkursu. 

2. Formularze Zgłoszeniowe  przesłane po ww. terminach nie będą rozpatrywane. 

3. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w więcej niż jednym naborze, ale nie 

może zgłosić ponownie nagrodzonego Projektu. W danym naborze Uczestnik 

Konkursu może zgłosić więcej niż jeden Projekt, z zastrzeżeniem że w każdym 

Formularzu Zgłoszenia może być opisany jeden Projekt.   

 

V.  OCENA ZGŁOSZEŃ I WYNIKI KONKURSU  

1. Ocena zgłoszeń i wyłonienie laureatów zostaną dokonane przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Realizatora Konkursu.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Realizatora 

Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi łącznie: 9 członków. 
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3. Przesłane Formularze Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komisję 

Konkursową pod względem formalnym, w tym pod kątem spełniania 

warunków wskazanych w pkt III.1. lub  III.2. niniejszego Regulaminu, tj. m.in. 

wpływu negatywnych i ekonomicznych skutków epidemii COVID-19 na 

działalność  Uczestnika Konkursu   

4. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia: zawierające nieprawdziwe informacje lub w 

których zostały złożone nieprawdziwe oświadczenia, niekompletnie 

wypełnione, zawierające w Formularzu Zgłoszenia więcej niż 1 Projekt, złożone 

przez Uczestnika Konkursu który nie spełnia warunków określonych w  

niniejszym Regulaminie - w tym w pkt. III.1 lub III.2, niezgodne z założeniami 

Konkursu.  

5. Zgłoszenia i Projekty  oceniane  będą przez Komisję Konkursową pod względem 

merytorycznym według następujących kryteriów: 

5.1.   wartość merytoryczna Projektu w tym poziom artystyczny, różnorodność 

oryginalność i nieoczywistość zaproponowanego programu Projektu - 30 

pkt; 

5.2.  atrakcyjność prezentowanego Projektu w sieci w warunkach koncertu 

online w tym m.in zaprezentowania na platformach społecznościowych – 

30 pkt; 

5.3.  doświadczenie Uczestnika Konkursu w branży muzycznej i podobnych 

realizacjach projektowych – 30 pkt. 

         

7.  W każdym z naborów zostanie wybranych nie więcej niż 35 Laureatów 

Konkursu, zwanych dalej: Laureatami Konkursu.  

8. Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia 

ilości Laureatów Konkursu w każdym z naborów Konkursu, uwzględniając m.in. 

poziom nadesłanych Projektów.  

9. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy Konkursu, których Projekty zostaną 

najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów 
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wskazanych w punkcie V.5. powyżej. Każdy z Projektów może otrzymać 

maksymalnie 90 punktów. 

10.  W trakcie oceny formalnej lub merytorycznej Komisja Konkursowa może się 

kontaktować z Uczestnikami Konkursu telefonicznie lub mailowo w celu 

wyjaśnienia wątpliwości. 

11.  Komisja Konkursowa wybierze Laureatów Konkursu w następujących 

terminach: 

11.1. 3 czerwca 2020 r.  – w przypadku pierwszego naboru Konkursu; 

11.2. 24 czerwca 2020 r.  -  w przypadku drugiego naboru Konkursu;  

            11.3. 15 lipca 2020 r. – w  przypadku trzeciego  naboru Konkursu; 

11.4.  5 sierpnia 2020 r. –  w przypadku czwartego naboru Konkursu; 

11.5. 26 sierpnia 2020 r. – w przypadku piątego naboru Konkursu. 

12. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół wskazujący listę 

Laureatów Konkursu, ilość uzyskanych przez Laureata Konkursu punktów oraz 

wysokość przyznanego dofinansowania. 

13. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do Laureatów Konkursu 

drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszenia oraz 

ogłoszona publicznie na stronie www.wianki.krakow.pl, 

www.biurofestiwalowe.pl.  

14. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

VI. NAGRODY  

1. Maksymalny koszt dofinansowania Projektu Laureata Konkursu wskazanego w 

Formularzu Zgłoszenia wynosi do 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto 

00/100). Powyższa kwota zostanie pomniejszona o wartość zaliczki na podatek 

dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O ostatecznej 

wysokości kwoty, której mowa w zd. 1 powyżej, zadecyduje Komisja 

Konkursowa. 

http://www.wianki.krakow.pl/
http://www.biurofestiwalowe.pl/
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2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu zobowiązuje się do zawarcia 

umowy za wynagrodzeniem ustalonym przez Komisję Konkursową 

i udzielenia licencji w zakresie określonym w umowie, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Warunkiem otrzymania przez Laureata Konkursu kwoty, o której mowa  

w punkcie 1 powyżej, jest podpisanie umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przedmiotem umowy będzie 

wykonanie Projektu obejmujące:  

3.1. nagranie zrealizowanego autorskiego projektu programu koncertu 

online, o długości od 20 do 90 minut opisanego w Formularzu Zgłoszenia 

– dotyczy: artystów, zespołów, muzyków, klubów muzycznych i 

organizatorów klubowych koncertów; odbiór nagrania nastąpi w formie 

plików audio video; 

3.2. nagranie zrealizowanego autorskiego projektu mixu/dzieła w formie 

audio o długości od 60 do 90 minut opisanego w Formularzu Zgłoszenia 

– dotyczy: producentów muzycznych, DJ-ów;  odbiór nagrania nastąpi w 

formie pliku wav; 

3.3. nagranie zrealizowanej autorskiej koncepcji dzieła/projektu o 

długości od 20 do 90 minut opisanej w Formularzu Zgłoszenia - dotyczy: 

aranżerów i kompozytorów wraz z wykonawcami; odbiór nagrania 

nastąpi w formie plików audio video. 

4. Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o 

postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące 

uzupełnienie wzoru nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi we 

wzorze.  
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5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej między Realizatorem Konkursu  

a Laureatem Konkursu.  Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników.  

6.    Odmowa podpisania przez Laureata Konkursu umowy powoduje, że umowa z 

Laureatem Konkursu nie zostaje zawarta i traci on możliwość uzyskania 

dofinansowania.  

 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

a. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, w skrócie RODO.  

b. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 

2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 

(Realizator Konkursu). 

c. Z Realizatorem Konkursu można skontaktować się pisemnie pod adresem: 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 

Kraków, w formie elektronicznej na adres e-mail: 

poczta@biurofestiwalowe.pl,  lub telefonicznie: 12 354 25 00. 

d. W Krakowskim Biurze Festiwalowym wyznaczony jest inspektor ochrony 

danych – Pan Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres  

e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres Biuro z 

dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
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e. Dane osobowe będą przetwarzane przez Realizatora Konkursu: 

-  w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu i udziałem 

Uczestnika w Konkursie na podstawie wyrażonej zgody (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- w celach archiwalnych i dowodowych, ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Realizatora Konkursu (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

f. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszenia ma charakter 

dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

g. Dane podane w Formularzu Zgłoszenia mogą być przekazane podmiotom 

technicznie realizującym niektóre usługi związane z organizacją Konkursu. 

Ponadto dane osobowe laureatów Konkursu w postaci ich imion i nazwisk 

zostaną udostępnione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez ich 

publikację w formie wyników Konkursu na stronach 

www.wianki.krakow.pl oraz www.biurofestiwalowe.pl. 

h. Realizator Konkursu będzie przetwarzać dane Uczestnika Konkursu dla 

celów jego udziału w Konkursie do momentu cofnięcia udzielonej zgody 

jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do 

których zostały zebrane. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą 

przetwarzane dla celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 

lat. W pozostałym zakresie tj. Dla celów archiwalnych dane te Realizator 

Konkursu przetwarzać będzie do przez okres niezbędny dla zrealizowania 

przedmiotowego celu uwzględniając przy tym ewentualne wymogi prawne 

w zakresie archiwizacyjnym ciążące na Realizatorze Konkursu. 

i. Uczestnik Konkursu udostępniający dane osobowe ma prawo do:  

-  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania 

informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania a 

także do uzyskania ich kopii; 
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-   sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a 

także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia 

danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są 

już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu 

wniosku Realizator Konkursu nie będzie mógł przetwarzać danych 

osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu, chyba że 

wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

- przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co 

oznacza iż Uczestnik Konkursu ma prawo żądać, by dane osobowe 

zostały przesłane przez Realizatora Konkursu bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

o ile Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się z naruszeniem postanowień RODO. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Realizator Konkursu. Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo 
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zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz do  odwołania Konkursu 

bez podania przyczyny. 

2. Przesłanie Formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad 

niniejszego Regulaminu.  

3. Realizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na 

terminowość składania zgłoszeń okoliczności nieleżące po jego stronie. 

4. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.  

5. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: 

partnerstwodlamuzyki@biurofestiwalowe.pl 

6. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź). 

 

 


