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1. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko wokaliści; laureaci Grand Prix lub pierwszych miejsc 
festiwali ogólnopolskich i zagranicznych.
2. Zjazd Młodych Gwiazd skierowany jest do wokalistów w wieku: 13-16 lat i 17-25 lat (druga 
kategoria walczy o Kryształowy Kamerton ZAKR-u).

2. TERMIN I MIEJSCE
Organizator ustalił termin i miejsce Zjazdu Młodych Gwiazd na 5-7 lipca 2019 r. w Szczecinie. 
Przesłuchania obu kategorii odbędą się 6 lipca, zaś Koncert Galowy – 7  lipca na scenie 
”Różanego Ogrodu Sztuki”. W Koncercie Galowym biorą udział wszyscy uczestnicy.

3. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Jury oceniać będzie wykonawców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, szczególną 
uwagę zwracając na poprawność intonacyjną i językową, dobór repertuaru i ogólne 
wrażenie artystyczne. 
2. W konkursie Jury ocenia jedną piosenkę.
3. Jury w kategorii młodszej przyzna Nagrodę im. Heleny Majdaniec, przedstawiciel SAWP-u 
czek na 1000 euro. Także dziennikarze akredytowani przy Zjeździe i publiczność przyznają 
swoje nagrody. W kategorii starszej uczestnicy walczą o Kryształowy Kamerton ZAKR-u oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
4. Decyzje Jury (pod przewodnictwem Marii Szabłowskiej) są ostateczne i nie podlegają 
dyskusji.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestników mogą zgłaszać: szkoły, jednostki kulturalne oraz osoby prywatne.
2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z tekstem Janusza Kondratowicza (piosenki nie 
powinny znacząco  >>muzycznie<< odbiegać od wersji oryginalnej). 
3. Wokaliście towarzyszy 5 osobowy zespół festiwalowy (klawisz, saksofon, gitara, bas, 
bębny). Stąd potrzebna jest informacja o tonacji.
4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną Karty Zgłoszenia                                        
i konkursowej piosenki do 31.03.2019 r. na na adres e-mail: zmg@saa.pl. Wiadomość należy 
zatytułować ZGŁOSZENIE – 4. ZJAZD MŁODYCH GWIAZD 2019. Plik muzyczny wysyłamy                     
w formacie mp3 plus Kartę Zgłoszenia. Piosenki w konkursie nie mogą się powtarzać, stąd 
na stronie Zjazdu zamieszczona zostanie lista piosenek już zarezerwowanych.
5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza co następuje:
a) zapoznał się i akceptuje pełną treść regulaminu Konkursu i w postępowaniu 
konkursowym będzie stosował się do jego zapisów.
b) wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach 
informacyjnych i promocyjnych Konkursu.
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SAA, na podstawie 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych*, na potrzeby 
użytkowania strony internetowej  www.saa.pl, w celu przeprowadzenia naboru na konkurs o 
którym mowa w regulaminie. ZAPRASZAMY!

Informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczecińska Agencja Artystyczna,
al. Wojska Polskiego 64, Szczecin 70-479 NIP: 852-00-14-449
• Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w SAA jest: Tomasz Jaworski, tel. 91 43 19 585, 
e-mail: t.jaworski@saa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w związku
• przeprowadzenia naboru na konkursu o którym mowa w regulaminie
• Pani/Pana dane mogą zostać przekazane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, firmie dostarczającej usługę udostępnienia elektronicznego system 
internetowego do kompleksowej ZMG oraz firmom i osobą
• zapewniającym przeprowadzenie konkursu
• Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej
• Pani/Pana dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu 
konkursu ZMG
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
• Podanie danych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości wysłania swoje zgłoszenia do konkursu
• Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.
6. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 1-4 będzie podstawą do 
odrzucenia zgłoszenia do konkursu.
7. Każde zgłoszenie, które wpłynie, będzie potwierdzone mailowo. 
8. Po posiedzeniu Rady Artystycznej niemożliwe są zmiany personalne lub repertuarowe; 
dyrektor artystyczny może natomiast zaproponować zmianę utworu.
9. Rada Artystyczna zbierze się 2 maja 2019 r. w siedzibie SAA. Wyniki zostaną zamieszczone 
na fejsbukowym profilu Zjazdu Młodych Gwiazd. Organizator nie powiadamia uczestników 
indywidualnie. 
10. Do Festiwalu zakwalifikowanych zostanie:
kategoria młodsza: 10 wykonawców 
kategoria starsza: 5 wykonawców.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
12. Dla uczestników i ich opiekunów w dniu przesłuchań i Koncertu Galowego zapewniony 
zostanie poczęstunek (kawa, herbata, woda niegazowana, kanapki). 
13. Udział w Zjeździe Młodych Gwiazd wiąże się z wykupieniem akredytacji w wysokości:                  
200 zł (materiały festiwalowe, noclegi w internacie, śniadanie w formie cateringu). 
Akredytacja jest jednoosobowa. Opiekunowie także muszą posiadać akredytację. Koszty 
związane z dojazdem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
14. W razie jakichkolwiek niejasności (także rezerwacja piosenek), informacji udziela 
dyrektor artystyczny ZMG - Rafał Podraza: e-mail: zmg@saa.pl, tel. 504-329-627.

* Do dnia 24.05.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na podstawie RODO (czyli 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).


