
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Jazzmania – Zapomniane piosenki” 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem projektu „Jazzmania – Zapomniane piosenki” jest Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej.  

2. Parterem projektu jest Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa ze Szczecina. 

3. Projekt skierowany jest do osób z terenów wiejskich w wieku 16-30 lat uzdolnionych 

wokalnie oraz zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności muzycznych. 

4. Celem projektu jest edukacja osób z terenów wiejskich, popularyzacja twórczości muzycznej, 

kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia 

warsztatu wokalnego. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja osób z terenów 

wiejskich. 

5. Przez obszary wiejskie należy rozumieć wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców.  

6. W warsztatach weźmie udział maksymalnie 20 uczestników, a w nagraniach płyty od 5 do 7 

uczestników. 

 

Zgłoszenie do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie zaczyna się w dniu 24 lutego i trwa do 12 marca do godz. 

23.59. 

2. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

adres: jazzmania@efrwp.com.pl.  

3. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie „Jazzmania – Zapomniane piosenki” przesyła 

skan wypełnionego  i podpisanego  formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik 1  

do niniejszego Regulaminu oraz skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego 

regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem koniecznym rozpatrywania 

zgłoszenia jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie.   

4. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 osoba zainteresowana udziałem w projekcie 

osoba przesyła nagrania maksimum dwóch utworów (piosenek), prezentujących umiejętności 

wokalne. Nagrania mogą obejmować wyłącznie utwory z listy przygotowanej przez 

Organizatora i stanowiącej Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. Jedno nagranie nie może 

trwać dłużej, niż 5 minut i musi zastać nagrane w formacie MP3.  
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5. Zgłoszenie ma charakter indywidualny. Dopuszcza się przesłanie nagrania z udziałem osób 

trzecich (akompaniament, podkład muzyczny, itp.). 

6. Zgłoszenia przesłane po terminie, niekompletne, zawierające utwory inne niż wskazane przez 

Organizatora, jak również niespełniające innych wymogów formalnych, określonych 

w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrywane.   

 

Wybór uczestników projektu 

1. Organizator powoła komisję, której zadaniem będzie przesłuchanie nadesłanych utworów 

oraz wyłonienie najlepszych wokalistów do udziału w Projekcie. W skład komisji wejdą 

członkowie Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa w Szczecinie. 

2. Spośród nadesłanych nagrań komisja wybierze maksymalnie 20 osób, które zostaną 

zakwalifikowane do udziału w projekcie. Kryteriami wyboru będą:  

a. umiejętności wokalne; 

b. indywidualne cechy muzyczne. 

3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą wpisane na listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w projekcie, może zostać 

zakwalifikowany kandydat z listy rezerwowej.  

4. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

7. Uczestnik zakwalifikowany do warsztatów jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi 

oryginałów formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

Czas, miejsce i przebieg 

1. Pierwszym etapem projektu będą 3-dniowe warsztaty wokalne, poprowadzone przez 

profesjonalnych muzyków. 

2. Planowany termin i miejsce warsztatów to:  21-23 marca br., Szczecin. Miejsce i czas 

warsztatów może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z 3-dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Warsztaty zakończą się koncertem w Polskim Radiu Szczecin, podczas którego komisja 

wybierze grupę osób: 5-7 finalistów, którzy wezmą udział w nagraniach do płyty 

„Zapomniane piosenki” pod opieką artystyczną Marka Niedźwieckiego. 

4. Terminy nagrań do płyty będą indywidualnie ustalane z poszczególnymi osobami. Część 

nagrań może zostać zrealizowana we Włoszech m.in. z Francesco Bruno i jego zespołem. 

Pozostałe nagrania zostaną przeprowadzone w Polsce.  



5. Projekt zakończy się wydaniem płyty „Zapomniane piosenki” w nakładzie 3 000 egzemplarzy 

do dyspozycji Organizatora. 

6. Organizator oraz parter projektu dołożą wszelkich starań, by płyta „Zapomniane piosenki”, 

bądź jej część, została wydana także przez Wydawnictwo Polskiego Radia, z zastrzeżeniem,  

że na tej płycie znajdzie się 40-50% utworów, zaśpiewanych przez uczestników projektu.  

 

Postanowienia organizacyjne 

1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną podczas 

warsztatów wokalnych i nagrań do płyty „Zapomniane piosenki”. 

2. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia, dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia 

uczestników podczas warsztatów wokalnych.  

3. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane na stronie 

internetowej www.efrwp.pl oraz przekazywane drogą mailową lub/i telefoniczną 

uczestnikom projektu. 

4. Warsztaty i nagrania z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym 

momencie odwołane. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.  

 

 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

 Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy; 

 Załącznik 2: Lista utworów do nagrań; 

 Załącznik 3: Oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego o zapoznaniu  

się z regulaminem Konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  

na wykorzystanie wizerunku. 

http://www.efrwp.pl/

