
REGULAMIN KONKURSU BITWA DJ’-ów 

 

 
1. Organizatorem konkursu Bitwa DJ’-ów jest Wolborskie Centrum Kultury. 

2. Bitwa DJ’-ów ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział DJ-e prezentujący dowolny      

gatunek muzyki tanecznej - zarówno własne utwory, jak i utwory innych wykonawców. 

3. Celem konkursu jest promocja oraz prezentacja szerokiej publiczności tego rodzaju muzyki 

przez młodych DJ’-ów. 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia (od 

zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych) oraz nagranie 

filmowe swojego seta (maks. czas seta 8 minut) na adres e-mail: dyrektor@wckwolborz.eu lub 

bezpośrednio do siedziby WCK, 97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15. 

6. Eliminacje konkursu odbędą się w formie online w dniach 17-27.05.2022r. 

7. Jury powołane przez organizatora wybierze 3 laureatów. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja 

na stronie internetowej i facebook’u organizatora.  

8. Jury w skład którego wchodzą: 

Dariusz Wojtysiak- DJ, konferansjer, prezenter radiowy- przewodniczący jury 

DJ UCHO- Dariusz Ślęzak- DJ, konferansjer, Crowd Supporters 

Marcin Cecotka- DJ, prezenter radiowy, Pewex Party 

Oceniać będzie: 

                                  a) technikę miksowania, 

                                  b) dobór repertuaru, 

                                  c) pracę z mikrofonem, 

                                  d) wrażenie artystyczne. 

9. Decyzje jury są subiektywne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Laureaci zobowiązują się do zagrania na żywo podczas Dni Wolborza 4.06.2022  

ok. godz. 23.00 w Wolborzu ul. Sportowa 32a.  

11. Podczas koncertu zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Sposób głosowania podany 

zostanie do wiadomości obecnej publiczności przed wyjściem pierwszego DJ’a na scenę. 

12. Uczestnik koncertu laureatów musi posiadać własne słuchawki oraz własne płyty CD 

      Audio lub inny nośnik na którym posiada oryginalne pliki muzyczne. 

13. Organizator konkursu przewiduje nagrody. 

14. Organizator, podczas koncertu laureatów zapewnia następujący sprzęt: 

 Odtwarzacze 2 x Pioneer CDJ-2000 

 Mikser Pioneer DJM-900 

 Mikrofon Shure 

 Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, 

Oraz dopuszcza możliwość podłączenia własnego sprzętu.  

15. Postanowienia końcowe: 

       a) uczestnicy koncertu laureatów pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu  

            i pobytu, 

       b) każdy z uczestników koncertu laureatów odpowiedzialny jest za powierzony mu sprzęt, 

       c) organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian 

            zachodzących podczas przygotowań i organizacji konkursu. 

16. Informacji o konkursie udziela Jacek Kopański, tel.: 44 6164 405.  

 

mailto:dyrektor@wckwolborz.eu


      

 

      

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnika do konkursu BITWA DJ’-ów 

 

 

• Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………….. 

 

• Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………….. 

 

• Telefon kontaktowy uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………….. 

 

• Adres e-mail uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………. 

 

• Pseudonim artystyczny 

…………………………………………………………………………………… 

 

• Preferowany styl muzyczny 

…………………………………………………………………………………….. 

 

• Przebieg działalności jako DJ 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

    

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                            

……………………………. 

                                                                                              podpis uczestnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego 

  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* w zakresie ( wymienić zakres danych: imię, nazwisko, adres, tel. Kontaktowy, adres 

e-mail, data urodzenia) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 w celu związanym z realizacją konkursu pn. „Bitwa Dj’ów”. 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danyc h osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka* w postaci wizerunku, w celu dokumentowania przebiegu konkursu pn. Bitwa DJ’ów 

oraz koncertu laureatów. 

Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na publi kację moich/mojego dziecka * zdjęć i nagrań 

filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością WCK, w tym 

na stronie internetowej i na FB.  

*Niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie przepisów 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, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolborskie Centrum Kultury  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Wolborzu, ul. zwane dalej WCK. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@wckwolborz.eu 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu i koncertu 

laueratów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia, sprawozdawczości  

i archiwizacji dokumentacji konkursu i koncertu laureatów. 

6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym 

pracownikom WCK. 

7. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji publicznych 

w ramach sprawozdawczości z  realizacji konkursu i koncertu laureatów. 

8. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o 

tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie lub drogą e-mailową, jednak jej 

cofnięcie spowoduje niemożność udziału w konkursie i koncercie laureatów.   

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  


