
 
REGULAMIN MUZYCZNEGO SHOW „Przebojowy Prima Aprilis ‐ VII Edycja” 

 
 

 
1. Organizatorem muzycznego show o nazwie „Przebojowy Prima Aprilis – VII Edycja” jest MGOK Cybinka.  
2. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniu 05.04.2023 r. (środa), w sali widowiskowej MGOK, przy ul. 

Słubickiej 28 w Cybince w formie indywidualnych przesłuchań. Rozpoczęcie o godzinie 16:00.  
3. Celem „Przebojowego Prima Aprilis” jest dobra zabawa poprzez muzykę, promowanie jej jako wyrazu 

społecznego zaangażowania, oraz zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do dzielenia się swoimi 
talentami. 

4. Muzyczne show skierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy Cybinka bez ograniczeń 
wiekowych. 

5. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i złożenie karty uczestnictwa wraz ze zgodą (w przypadku 
uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę wypełnia opiekun prawny) do 03.04.2022 r. do godz. 16:00 w 
sekretariacie MGOK Cybinka. Termin ten jest nieprzekraczalny, a wszystkie zgłoszenia złożone po ww. 
terminie nie będą brane pod uwagę. Karty uczestnictwa oraz zgoda dostępne są na stronie 
www.mgokcybinka.pl lub w sekretariacie MGOK Cybinka.  

6. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu, oraz zgłoszenie karty uczestnictwa 
wraz ze zgodą.  

7. W występach mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, duety, jak i zespoły. Każdy zgłaszający może 
wykonać jeden przygotowany utwór.  

8. Uczestnicy mogą występować bez akompaniamentu, z własnym akompaniatorem lub zespołem, z 
własnym przygotowanym profesjonalnym podkładem muzycznym (bez ścieżki wokalnej) na dowolnym 
nośniku w formacie MP3. 

9. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzanie muzyki z nośników oraz obsługę techniczną. 
10. Uczestnicy będą oceniani przez powołane jury. 
11. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.   
12. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. 
13. Dane udostępnione organizatorowi przez uczestników wykorzystane będą wyłącznie w celu należytego 

wywiązania się przez organizatora z obowiązków. Dane osobowe uczestników muzycznego show będą 
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem tego wydarzenia przy zachowaniu 
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 z późn. 
zm.).  

14. Osoby zgłaszające się do „Przebojowego Prima Aprilis” wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie 
na stronie organizatorów oraz w mediach współpracujących swojego głosu, wizerunku, imienia, 
nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania oraz zdjęcia.  

15. Wykonawca wyraża zgodę na nagranie i emisję nagrań ze swoich występów przez telewizję i radio, a 
także na rejestrację dźwiękową dla archiwalnych i promocyjnych potrzeb organizatorów. W sytuacji, 
gdyby zarejestrowane nagrania chciano wykorzystać w celach wydawniczych wymagane jest zawarcie 
odrębnej umowy. 

16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem stanowiącym zasady „Przebojowego Prima Aprilis”. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konkurs jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  


