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1. Nazwa projektu: “Nisza bez ciszy - muzyczny underground” - Warszawa 2021 
 

2. Organizator: FabLab projektów Agata Kubrak 
tel. 734-462-002,  
e-mail agata.kubrak@fablabprojektow.pl 

 
3. Koordynacja: Agata Kubrak 

 
4. Partnerzy:  

Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  
Bielański Ośrodek Kultury, 
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”,  
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe,  
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 
5. Patroni: Eska Rock, Jazz Forum, Strefa Music Art.pl – niezależny portal muzyczny, Fundacja JazzState, 

Radio Pro Rock, Radio Motyw, Pro Radio, Rock Kompas, Wiara Rocka, waw4free, Proanima.pl – portal 
promocji kultury, portal studencki dlaStudenta.pl, Rock Rebelia.pl – niezależny front rockowy, 
Muzykoholicy.pl, Riff – salony muzyczne, TR Studios, Zeta Zero by Tomasz Ragula, RNR.pl – sklep 
muzyczny. 
 

6. Cel projektu: Celem projektu jest prezentacja autorskiej twórczości warszawskich zespołów 
niszowych w formie reportażu oraz koncertów zorganizowanych na profesjonalnych scenach 
instytucji kultury w Warszawie. 
 

7. Działania projektu: 
● reportaż o zespołach biorących udział w projekcie w kontekście prezentacji warszawskiej muzyki 

niszowej. Materiał w formie 3 odcinków online będzie prezentowany szeroko w mediach 
społecznościowych, a także na kanałach informacyjnych partnerów i patronów projektu. 

● 5 koncertów prezentujących łącznie 12 zespołów niszowych tworzących na terenie Warszawy. 

 
8. Harmonogram działań:  

● 15.09 - 22.09 (włącznie) – składanie zgłoszeń do projektu, 
● 23.09 - ogłoszenie wyników naboru, 
● 24.09 - 25.10 - realizacja koncertów i nagrań do reportażu, 
● do 30.10 - publikacja reportaży. 

 
9. Zasady uczestnictwa w projekcie. 

 
9.1. W projekcie mogą brać udział zespoły niszowe zawodowe lub amatorskie, tworzące muzykę autorską w 

stylach: jazz, blues, folk, rap, reggae, pop, punk, rock, metal i ich pokrewne.  
 

9.2. Projekt jest skierowany wyłącznie do zespołów, które mają swoją siedzibę w Warszawie oraz ich członkowie 
są osobami pełnoletnimi i co najmniej dwóch z nich mieszka na terenie Warszawy. 

 
9.3. Zespół na etapie zgłoszenia zobowiązuje się do dyspozycyjności w pełnym składzie, w co najmniej trzech z 

podanych terminów - 8, 9, 13, 20, 23 października 2021 r. - w celu realizacji koncertu oraz nagrań do 
reportażu.  

 
9.4. Nagrania do reportażu zostaną realizowane w dniu koncertu w siedzibie partnera oraz - po wcześniejszym 

ustaleniu z zespołem - także w siedzibie zespołu. 
 

9.5. Nad częścią merytoryczną reportażu będzie czuwał Dominik Pajewski - redaktor Eska Rock oraz lider 
zespołu Gorgonzolla. 
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9.6. Zespół zaprezentuje się na scenie instytucji kultury wskazanej przez organizatora i wykona autorskie 

utwory, których łączny czas prezentacji będzie wynosił minimum 20 min. maksimum 45 min. 
 

9.7. Wszelkie opłaty związane z ZAiKS pozostają po stronie zespołu. 
 

9.8. Repertuar koncertu zespołu podlega ostatecznej akceptacji przez organizatora. 
 

9.9. Organizator koncertu wraz z partnerem zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz obsługę techniczną. 
 

9.10. Koncerty będą miały charakter otwarty, za okazaniem wejściówek dostępnych u organizatora, partnerów lub 
patronów. 

 
9.11. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o ostatecznym kształcie reportażu. 

 
10. W celu wzięcia udziału w projekcie zespół zobowiązany jest przesłać na adres mailowy organizatora 
agata.kubrak@fablabprojektow.pl następujące materiały: 

 
1) skan karty zgłoszenia zespołu (załącznik nr 1 do Regulaminu) podpisanej przez przedstawiciela 

zespołu, 
2) linki do dwóch zgłaszanych do projektu nagrań audio-video z autorską muzyką zespołu, 
3) teksty wszystkich utworów zgłaszanych do koncertu (w pliku .doc), 
4) linki do stron/profili - WWW, FB, YT, INSTAGRAM lub inne, 
5) 2 zdjęcia zespołu (plik w wersji jpg, minimum 72 dpi, 1000x1000px),  
6) rider techniczny. 

 
11. Brak, któregokolwiek z powyżej wymienionych elementów będzie skutkować niedopuszczeniem zespołu do 

udziału w naborze zespołu. 
 

12. W projekcie nie mogą wziąć udziału zespoły wykonujące utwory z playbacku lub półplaybacku. 
 

13. Dostarczona organizatorowi karta zgłoszenia zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
 

14. Wyboru 12 zespołów do udziału w projekcie dokona Jury: Agata Kubrak - autor projektu, Dominik Pajewski - 
redaktor Eska Rock. Decyzja Jury jest ostateczna. 
 

15. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 23.09.2021 r. na profilu organizatora - 
www.facebook.com/FabLabProjektow  
 

16. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
 

17. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:agata.kubrak@fablabprojektow.pl
http://www.facebook.com/FabLabProjektow


 
 
 

4 
______________________________________________________________________  PATRONAT ____________________________________________________________________ 

 

 
KONTAKT: FABLAB PROJEKTÓW - AGATA KUBRAK, +48 734 462 002, agata.kubrak@fablabprojektow.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do udziału w projekcie pn. „Nisza bez ciszy – muzyczny underground” - Warszawa 2021 

 
NAZWA  ZESPOŁU 

 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZESPOŁU I INSTRUMENTARIUM 
__________________________________________________        __________________________________________________ 

 
__________________________________________________        __________________________________________________ 

 

__________________________________________________        __________________________________________________ 

 

__________________________________________________        __________________________________________________ 

 

__________________________________________________        __________________________________________________ 
 
SIEDZIBA ZESPOŁU - NAZWA/ADRES 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
NR TELEFONU I E-MAIL ZESPOŁU 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

OPIS ZESPOŁU  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
REPERTUAR, KTÓRY ZESPÓŁ ZAPREZENTUJE W PROJEKCIE  
(TYTUŁ UTWORU / AUTOR TEKSTU / AUTOR MUZYKI / CZAS TRWANIA) 

 

1)________________________________________________       6)________________________________________________ 

2)________________________________________________       7)________________________________________________ 

3)________________________________________________       8)________________________________________________ 

4)________________________________________________       9)________________________________________________ 

5)________________________________________________       10)_______________________________________________ 

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA PREZENTACJI NA SCENIE: _____________ MINUT (minimum 20 min. - maksymalnie 45 min.) 
 
 

…………….………………………………………………………………….  
  Czytelna data i podpis osoby reprezentującej zespół 
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Oświadczenia i zgody 
1. Oświadczam, że posiadam zgodę członków zespołu do reprezentowania zespołu. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia. 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne oraz publiczne dysponowanie danymi zawartymi w karcie zgłoszenia w 

związku z organizowanym projektem. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

projektu pn. “Nisza bez ciszy - muzyczny underground” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

5. Oświadczam, że reprezentuję cały zespół i w jego imieniu wyrażam zgodę na: emitowanie i 
rozpowszechnianie nadesłanego materiału przez współpracujące media (TV, radio, prasa, portale 
internetowe), rejestrację występu i materiałów reportażowych zespołu na nośnikach audio i wideo oraz ich 
publikację w mediach (telewizja, internet, radio), transmisje i retransmisje koncertu oraz reportażu przez 
stacje radiowe, telewizyjne oraz internet (współpracujące z organizatorem), wykonywanie zdjęć podczas 
projektu oraz ich publiczne wykorzystywanie na potrzeby realizacji projektu. 

6. Oświadczam, że zespół posiada prawa autorskie do wykonywania utworów prezentowanych w projekcie i 
wyraża zgodę na wykorzystywanie tych materiałów w celu realizacji projektu. 

7. Zespół oświadcza, że został poinformowany, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz 
przysługuje mu prawo do wglądu i możliwość poprawiania owych danych. 

8. Zespół wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy zespołu w celu realizacji projektu. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją 

 

………………………………………………………………….  
Czytelna data i podpis osoby reprezentującej zespół 

 
 
 
 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), które weszło w 
życie w dniu 25 maja 2018 r., FabLab projektów, dalej (AD)  

informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FabLab projektów Agata Kubrak, NIP: 9442157938    
REGON: 389712182, agata.kubrak@fablabprojektow.pl 

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować na adres e-mail AD wskazany  
w ust. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Nisza bez ciszy – muzyczny 
underground” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu prowadzenia przez AD działalności. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
profilowane. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją 

 

 

………………………………………………………………….  
Czytelna data i podpis osoby reprezentującej zespół 


