REGULAMIN
XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
„RO©KOWA NOC” RZESZÓW 2019
Informacje o konkursie
1. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych „Ro©kowa Noc” jest konkursem
zespołów muzycznych, organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta
Rzeszowa oraz finansowanym ze środków Gminy Miasto Rzeszów. Wydarzenie
odbywa się plenerowo na Bulwarach w Rzeszowie.
2. W konkursie mogą brać udział amatorskie zespoły muzyczne, nie mające w swoim
dorobku oficjalnego wydawnictwa, a także zespoły będące uczestnikami
poprzednich edycji Ro©kowej Nocy, które nie zostały laureatami festiwalu i nie
mają oficjalnego wydawnictwa.
3. Organizatorami festiwalu są: Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Kultury, Sportu i
Turystyki oraz Estrada Rzeszowska.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy instytucji wymienionych jako
organizator i współorganizator.
5. Fo r m u l a r z z g ł o s z e n i a d o k o n k u r s u d o s t ę p n y j e s t n a s t r o n i e
www.rockowanoc.pl. Należy przesłać go do dnia 31.07.2019. Kompletne
zgłoszenie konkursowe zawiera także dwa utwory muzyczne własnego
autorstwa, które należy przesłać w formacie audio lub MP3 na adres
sekretariat@estrada.rzeszow.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie na
Rockową Noc – nazwa zespołu – utwory”. Pliki muszą być opisane nazwą
zespołu i tytułem utworu. Wysłanie kompletnego zgłoszenia jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Nadesłane materiały konkursowe nie podlegają zwrotowi.
7. W finale festiwalu wystąpi pięć zespołów, które wybierze jury spośród
nadesłanych zgłoszeń.
8. Zakwalifikowane zespoły zostaną poinformowane o udziale w finałowym koncercie
do dnia 07.08.2019. Finał konkursu odbędzie się 24.08.2019 w Rzeszowie na
Rzeszowskich Bulwarach w godz. 16.00 – 18.00 (godziny mogą ulec zmianie).
9. W programie finałowego występu obowiązkowo musi znaleźć się dowolnie
wybrany utwór Tadeusza Nalepy lub zespołu Breakout.
10.Zwycięzcę Festiwalu oraz Osobowość Sceniczną wyłoni jury powołane przez
Organizatorów.
11.Ogłoszenie wyników Festiwalu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 20.00 w dniu
24.08.2019
12.Festiwal zakończy występ gwiazdy wieczoru.
13.Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę akustyka. Zespoły są
zobowiązane do występu korzystając z backline’u dostarczonego przez
Organizatora.
14.Zespoły mają prawo ubiegać się o częściowy zwrot kosztów dojazdu na koncert
finałowy. Nie dotyczy zespołów z Podkarpacia.
15.Zespoły występują nieodpłatnie i wykonują dwa utwory własnego autorstwa oraz
utwór Tadeusza Nalepy lub zespołu Breakout. Łączny czas występu nie może
przekroczyć 20 minut wraz z montażem.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które nie wiąże się z

tematyką przeglądu.

Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
i przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 13 Organizator informuje o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
2. Administratorem danych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest
Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów.
Dane kontaktowe administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w
Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów. Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych iod3@erzeszow.pl
3. Dane przetwarzane są w szczególności w celu prawnie uzasadnionych interesów
organizatora konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z
administratorem.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania w przypadku gdy
dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
• żądania usunięcia danych w przypadku gdy:
a) danie nie są już niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub były
przetwarzane,
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
c) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do Prezesa Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w
konkursie i jego realizacji.
8. Podane Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani
nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

NAGRODY:
Nagroda dla zwycięzcy Konkursu:
• 3 000 zł
• 36 godzin w profesjonalnym studiu nagrań z reżyserem dźwięku (w tym miks i
mastering)
• koncert zespołu podczas wydarzenia Ro©kowa Noc 2020
• statuetka im. Tadeusza Nalepy
Nagroda za najbardziej oryginalną aranżację utworu Tadeusza Nalepy lub zespołu
Breakout:
• 18 godzin w profesjonalnym studiu nagrań z reżyserem dźwięku (w tym miks i
mastering)
• koncert zespołu podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez Estradę
Rzeszowską w 2020 roku
• statuetka im. Tadeusza Nalepy

Koordynator Konkursu:
Bożena Kwasnowska – Krok, 606 742 964, b.kwasnowska-krok@gazeta.pl

