
Regulamin konkursu wokalnego 

„Festival NVPI Open” 
 

ORGANIZATOR: 

Natural Voice Perfection Institute 

 

 

1. Ideą Konkursu jest wyłonienie osobowości wokalnej, promocja utalentowanych wokalistów, 

popularyzacja śpiewania on-line, a także pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności 

artystycznych. 

2. W Konkursie biorą udział soliści, duety oraz zespoły wokalne, mające ukończone 17 lat.  

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wysłanie nagrania audio-video dwóch utworów przy 

akompaniamencie na żywo lub do podkładu, na adres: sekretariat@nvpi.edu.pl wraz z 

wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz dowodem wpłaty akredytacji do 

dnia 28 czerwca 2020 r.  

4. Jedna z piosenek musi być wykonywana w języku narodowym, druga w dowolnym języku. 

5. Uczestnik zobowiązany jest wysłać link do nagranego utworu w serwisie Youtube lub nagranie 

video live z w stanie surowym, nagrane np. telefonem lub kamerą. Preferowane linki z serwisu 

Youtube. 

6. Nagranie nie powinno przekraczać 4 minut. 

7. Prezentowane piosenki mogą być utworem muzyki rozrywkowej o dowolnej stylistyce, mile 

widziane będą utwory autorskie. 

8. Piosenki powinny być starannie dobrane do możliwości wykonawców, zarówno pod względem 

tekstowym, jak i muzycznym. 

9. Uczestnicy są zobowiązani do wpłacenia akredytacji w wysokości 80 zł na konto 72 1750 0012 

0000 0000 3614 1492 do dnia 28 czerwca 2020 r. tytułem: Imię i nazwisko, NVPI Open. 

10. Spośród nadesłanych nagrań Jury wyłoni osoby zakwalifikowane do finału. 

11. Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: interpretację, dobór repertuaru, poprawność 

wykonania, muzykalność, intonację, dykcję, oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

12. Ogłoszenie wyników wraz z listą finalistów zostaną ogłoszone na fanpage Natural Voice Perfection 

Institue https://www.facebook.com/NaturalVoicePerfectionInstitute/ i na stronie internetowej 

www.nvpi.edu.pl 1 lipca 2020 r. 

13. Nagrodami w konkursie są m.in. półroczne stypendium w Niepublicznej Szkole Policealnej Natural 

Voice Perfection Institute w Krakowie warte 4 000 zł, zestawy urządzeń do ćwiczenia głosu Pocket 

Vox, inne nagrody rzeczowe i dyplomy. 

14. Nagrody przyznawane są w jednej kategorii wiekowej. 

15. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na adres Uczestnika podany w karcie zgłoszeniowej. 

16. Dla osób zainteresowanych nauką w Niepublicznej Szkole Policealnej Natural Voice Perfection 

Institute w Krakowie nagranie video live lub video zamieszczone w serwisie Youtube może 

stanowić jednocześnie egzamin wstępny (bez dodatkowej opłaty egzaminacyjnej). 

 

https://www.facebook.com/NaturalVoicePerfectionInstitute/
http://www.nvpi.edu.pl/


POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Materiały „demo” nie będą zwracane. 

2. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń jest możliwa tylko za zgodą Organizatora. 

3. Materiały zarejestrowane podczas trwania Konkursu są własnością Organizatora Konkursu a 

uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

rejestracji Konkursu w celu promocji. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

6. Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni 

są wyłącznie Organizatorzy i Współorganizatorzy Konkursu. 

 

 

 

DYREKCJA KONKURSU: 

Katarzyna Godzisz 

 

KONTAKT: 

BIURO FESTIWALOWE 

e-mail: sekretariat@nvpi.edu.pl 

facebook: https://www.facebook.com/NaturalVoicePerfectionInstitute/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie Natural Voice 

Perfection Institute z siedzibą w Wieliczce, os. Szymanowskiego 3/71, 32-020 Wieliczka. 

 

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci w postaci imienia, 

nazwiska, adresu, adresu email, numeru telefonu oraz daty urodzenia, ponieważ są one niezbędne do 

rejestracji uczestnika w wydarzeniu, a tym samym do jego prawidłowej organizacji. 

2. Przetwarzamy również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących 

świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń. 

II. Odbiorcy danych osobowych 

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organizatorzy wydarzenia. 

2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

III. Czas przetwarzania danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres do 6 lat 

od dnia wykonania usługi. 

IV Prawa osoby której dane dotyczą 

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email 

sekretariat@nvpi.edu.pl 

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

V Konsekwencje niepodania danych 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych konieczne jest do udziału w organizowanych przez 

nas wydarzeniach. 

2. W razie niepodania danych osobowych umowa niestety nie będzie mogła zostać zawarta. 

 

VI Profilowanie 

1. Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane. 

 


