
Regulamin Festiwalu Piosenki Miłosnej  

edycja online 

20. Walentynki Chełmińskie 

13-14.02.2021 

I. Organizator: 

1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Miłosnej jest Chełmiński Dom Kultury. 

2. Festiwal realizowany jest w ramach 20. Walentynek Chełmińskich. 

 

II. Cel: 

Główne cele Festiwalu to: 

• popularyzacja muzyki rozrywkowej i utworów nawiązujących do tematyki miłosnej; 

• prezentacja aktualnych osiągnięć wokalistów; 

• wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej, promocja debiutów artystycznych.  

III. Uczestnicy i nagrody: 

1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści od 12 roku życia. 

2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i/lub rzeczowe o łącznej kwocie 

nieprzekraczającej 1000 zł.   

IV. Miejsce i czas trwania: 

1. Festiwal: 

a) ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną realizowany będzie w formie online; 

b) trwać będzie od 23.01.2021 do 15.02.2021 

c) złożony jest z czterech etapów: 

o I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 23.01. – 07.02.21 

o II etap – Ocena Jury – 08.02. – 09.02.21 

o III etap – Prezentacja uczestników i głosowanie – 10.02. – 14.02.21  

o IV etap – Ogłoszenie wyników – 15.02.2021  

2. Wyniki oraz prezentacja zakwalifikowanych do Festiwalu utworów zostaną 

podane na stronie www.walentynkichelminskie.pl i w mediach społecznościowych 

Facebook – wydarzenie XIV Festiwal Piosenki Miłosnej.  

V. Warunki udziału w Festiwalu: 

1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika poprzez wysłanie 

w terminie 23.01. – 07.02.2021 na adres @: fpm@chdk.pl tytułem „Formularz 

zgłoszeniowy + imię i nazwisko wykonawcy.”: 

a) prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 

www.chdk.pl, w zakładce Aktualności; 

b) nagranego wykonania utworu o tematyce miłosnej, z gatunku muzyki rozrywkowej; 

c) zatwierdzonych zgód będących załącznikami do Formularza. 



2. Zatwierdzenie zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu. 

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

VI. Wymagania dotyczące przesyłanych nagrań: 

1. Każdy uczestnik może przesłać jedną piosenkę.  

2. Nagranie należy przesłać w formacie wideo (MP4 lub MOV) linkiem do pobrania, 

za pośrednictwem usługi internetowej wetransfer.com na adres @: fpm@chdk.pl. 

3. Opis nagrania musi wyglądać następująco: Festiwal Piosenki Miłosnej,  imię i nazwisko 

uczestnika, wiek, tytuł wykonywanego utworu. 

4. Film powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia. 

5. Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład  

lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna). 

6. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji. 

7. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie w postaci jednego ujęcia. 

Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. 

8. Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

UWAGA: Filmy mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie 

dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, aparat, kamera. 

VII. Ocena i głosowanie: 

1. Występy uczestników oceniane będą w dwóch etapach: 

a) I etap:  wybrane przez Organizatora Jury wyłoni 10 najlepszych wykonawców. 

Decyzje Jurorów będą oparte na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. 

Decyzje Jurorów są ostateczne i niepodważalne. 

b) II etap: otwarte głosowanie w wydarzeniu na portalu Facebook podczas, 

którego internauci największą ilością głosów wybiorą zwycięzcę Festiwalu – 

nazwa wydarzenia XIV Festiwal Piosenki Miłosnej. 

VIII. Kryteria oceny 

1. Jury ocenia występy uczestników Festiwalu pod względem: 

a) walorów głosowych; 

b) doboru repertuaru dostosowanego do wieku; 

c) interpretacji utworu; 

d) muzykalności; 

e) wyczucia rytmu; 

f) ogólnego wyrazu artystycznego. 

2. Zasady głosowania online przez publiczność 

a) wszystkie wykonania zakwalifikowane w I etapie, przez Jury do głosowania, 

biorą udział w głosowaniu online; 

b) głosowanie online odbywa się w wydarzeniu pod nazwą XIV Festiwal Piosenki 

Miłosnej na kanale społecznościowym Facebook w terminie 10.02. – 

14.02.2021;  

c) głosowanie odbywa się poprzez pozostawienia reakcji (like, super, wow  

i pozostałe) pod konkretnym nagraniem Festiwalowym; 



d) liczba komentarzy pozostawiona pod nagraniem nie jest brana pod uwagę przy  

finalnej ocenie; 

e) prezentacje, które otrzymają najwięcej reakcji zostaną nagrodzone; 

f) zabronione jest korzystanie z metod lub oprogramowań mających na celu 

wygenerowanie przez głosującego większej liczby głosów lub zakłócających 

działanie portalu; 

g) udział w głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. 

10. Postanowienia ogólne: 

1. O wynikach przesłuchań materiałów demo, uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie.  Lista laureatów ogłoszona zostanie również 

na oficjalnej stronie internetowej Walentynek Chełmińskich 

www.walentynkichelminskie.pl. 

2. W sprawach spornych – ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.  

3. Organizator zastrzega, że uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania 

utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich 

lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany terminu 

oraz odwołania Festiwalu bez podawania przyczyn. 

6. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami 

Jury. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela specjalista ds. organizacji imprez, 

Bartosz Kącki; fpm@chdk.pl ;  tel. 531 314 418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom 

Kultury informujemy: 
 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka  jest Chełmiński Dom 

Kultury (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.  

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej  

na adres: ul.  Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@chdk.pl. 

2. Administratorem i jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Dyrektor 

Chełmińskiego Domu Kultury – Kamila Cieślewicz, z którą można się skontaktować pod 

adresem mailowym: dyrektor@chdk.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o 

zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie 

internetowej Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce 

Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5 Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych 

osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: 

bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do zakończenia celu 

przetwarzania. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje 

wszczęcie procedury administracyjnej. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych 

osobowych w tym wizerunku (zdjęć oraz nagrań). 

 

 

………………………………………   ………………………………………. 

/Miejscowość, data/       /podpis/ 

 


