
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …./2023

Regulamin Konkursu Regionalnego eliminacji regionalnych do Ogólnopolskiego Fes walu Sztuki Ludowej „Jawor - u
źródeł kultury” – edycja 2023.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.  Ogólnopolski  Fes wal  Sztuki  Ludowej  „Jawor  –  u  źródeł  kultury”  i  nagroda  „Jawor  –  u  źródeł  kultury”,  zostały
ustanowione w celu uhonorowania osiągnięć artystów kultury działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą
ludową. 
2.Organizatorem  Konkursu  Regionalnego  -  eliminacji  regionalnych,  zwanym  dalej  Konkursem, jest  Polskie  Radio  –
Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i  Kujaw” S.A.,  a Ogólnopolskiego Fes walu Sztuki  Ludowej
„Jawor – u źródeł kultury” jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” - Spółka Akcyjna. 

§ 2.
Nagroda

1.Nagroda Konkursu przyznawana jest artystom mieszkającym i tworzącym w województwie kujawsko – pomorskim. 
2.Komisja Konkursowa przyznaje Nagrodę w następujących kategoriach:

a) solista – śpiewak lub instrumentalista,
b) kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, w tym 

dziecięce lub młodzieżowe,
c) rękodzieło i sztuka ludowa.

3.W ramach Konkursu, w każdej z kategorii o której mowa w ust. 2, przewiduje się nagrodę w postaci uczestnictwa laureata,
w koncercie galowym Ogólnopolskiego Fes walu Sztuki Ludowej „Jawor u Źródeł”, który odbędzie się w dniach od 17 do 18
czerwca 2023 r. w miejscowości Tokarnia.
4. Laureaci wyłonieni w Konkursie, w każdej z kategorii o której mowa w ust.2, zostaną zgłoszeni przez Organizatora do
nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Organizator zarejestruje na własny koszt występ audio laureata w każdej kategorii, o której mowa w ust.2 oraz wyemituje
na własnej antenie audycję z udziałem laureatów.

§ 3.
Zgłoszenia do Konkursu

1.Do Konkursu mogą być zgłoszone:
a) osoby: twórcy i artyści ludowi, 
b) zespoły lub organizacje szerzące kulturę ludową.

2. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są następujące podmioty:
a) instytucje kultury, nauki i oświaty;
b) organy administracji rządowej;
c) jednostki samorządu terytorialnego;
d) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury;
e) media;  
f) inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

3. Termin zgłaszania kandydatur do Konkursu upływa 20.04.2023 r. Zgłoszenie winno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w
powyższym terminie.  Zgłoszenia,  które  wpłyną  po  tej  dacie  mogą  zostać  uwzględnione  w  konkursie  za  zgodą Komisji
Konkursowej.
4.  Zgłoszenia  kandydata  do  Konkursu  dokonuje  się  poprzez  terminowe  przesłanie  na  adres  mailowy  Organizatora:
sekretariat@radiopik.pl elektronicznego zgłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Dokonując zgłoszenia należy wskazać kategorię, stosownie do postanowienia  § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a nadto
imię, nazwisko lub nazwę nominowanego do nagrody kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury i załączonym
linkiem do materiału video (w przypadku kategorii a i b, o których mowa w §2 ust.2) oraz plikami jpg (dotyczy kategorii c, o
której  mowa w §2 ust.2)  z kilkoma zdjęciami dokumentującym dorobek twórczy.   Formularze do pobrania  będą także
dostępne na stronie internetowej Organizatora.
6.W przypadku zgłaszania kandydatów w kilku kategoriach, należy tego dokonać w osobnych zgłoszeniach.

§ 4.
Komisja konkursowa

1.Organizator  powołuje  Komisję  konkursową,  która  dokonuje  wyboru  laureatów.  W  skład  Komisji  konkursowej  może
wchodzić  do  pięciu  członków.  Komisja  konkursowa  spośród  swoich  członków  zwykłą  większością  głosów  wybiera
Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji konkursowej kieruje jej pracami i przewodniczy obradom. 
2.Dla ważności obrad Komisji konkursowej wymagane jest  quorum, stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym
Przewodniczącego. 
3.Członek  Komisji  konkursowej  nie  biorący  udziału  w  posiedzeniu  może  przedstawić  Przewodniczącemu  Komisja
konkursowej na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu  i przedmiotu danego posiedzenia.
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4.  Członkowie  Komisji  konkursowej  zobowiązani  są  do  zachowania  w tajemnicy informacji   o  laureatach,  aż  do  chwili
oficjalnego ogłoszenia wyników. 

§ 5.
Ocena zgłoszeń i wybór laureatów

1.Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszeń do Konkursu i przekazuje je Komisji konkursowej.
2.Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń i wyłania laureatów. 
3.Wybór laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń, odbywa się w drodze głosowania: każdy z członków Komisji konkursowej
wskazuje 3 najlepszych kandydatów z każdej kategorii wymienionej w §2 ust.2. 
4. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów.

§ 6.
Termin rozstrzygnięcia Konkursu

1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów do dnia 28 kwietnia 2023 r.
2.Nagrody Ogólnopolskiego Fes walu Sztuki  Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”,  o których mowa w §2 ust.4,   zostaną
wręczone  podczas koncertu galowego Ogólnopolskiego Fes walu Sztuki Ludowej „Jawor u źródeł kultury” w Tokarni 18
czerwca 2023 r.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.Właścicielem wszelkich praw majątkowych i  niemajątkowych związanych z Ogólnopolskim Fes walem Sztuki  Ludowej
„Jawor- u źródeł kultury”, a w szczególności takich jak prawo do logo i nazwy Konkursu, jest Radio Kielce.
2. Organizator Konkursu,  dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu, a także
zawieszenia  organizacji  Konkursu  bez  wskazywania  przyczyny.  Zmiany  
do  regulaminu  będą  wprowadzane  w  formie  aneksu  do  regulaminu  i  będą  obowiązywać  
od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radiopik.pl. 
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.radiopik.pl
4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez zgłaszającego lub osoby
zgłaszane. 
6. Laureaci Konkursu wyrażą zgodę na sporządzenie  i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z konkursem, w tym na
publikację wizerunku  na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty. 
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień o których mowa w §2 ust. 5 - nagrywanie i publikowanie (w
radio, telewizji i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty. 
8. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby Konkursu,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz na udostępnienie ich
danych osobowych fundatorom nagród, w celu identyfikacji i realizacji nagrody.
9. Naruszenie postanowień Regulaminu pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do
przyznanych nagród. 
10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za usługi  pocztowe, kurierskie  lub usługi  poczty  elektronicznej,  z  których
korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych
z organizacją Konkursu  oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub  nieaktualnych danych przez uczestników
Konkursu.
11.Uczestnicy konkursu, którzy są małoletni mogą wziąć w nim udział, pod warunkiem wrażenia na piśmie przez rodziców
lub opiekunów prawnych zgody na udział w Konkursie.
12.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  będą  miały  odpowiednie  przepisy  kodeksu
cywilnego.
13.Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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