
Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia. 
Ludwig van Bethoven 

PRZYSTANEK MISTRZEJOWICE 
SPOTKANIE FANÓW MUZYKI, KRAKÓW 2021 

 

Miejsce: sala Teatru SCENA „i” w MDK im. A. Bursy os. Tysiąclecia 15 

Termin: 22 października 2022 (sobota), od godziny 1600   

Organizator: Rada Dzielnicy XV Miasta Krakowa i Młodzieżowy Dom Kultury  
im. Andrzeja Bursy w Krakowie 
Patronat: portal KRAKOWSKA SCENA MUZYCZNA krakowskascenamuzyczna.pl  
 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 
1. Celem imprezy są twórcze konfrontacje zespołów muzycznych stojących u progu 

kariery 
2. Udział w konkursie mogą brać zespoły (nie soliści!), których członkowie mają 

ukończone 16 lat. Dopuszcza się wszystkie style, kierunki, nurty z wyłączeniem 
muzyki klasycznej i folkloru. 

3. Karty zgłoszenia (do pobrania na stronach www.mdk.krakow.pl) należy przesłać 
wraz z nagraniem utworu własnego (pkt. 8 regulaminu) lub linkiem do niego na adres 
e-mail: mdk@mdk.krakow.pl do 13 października 2022.  

4. Do 16 października 2022, na podstawie nadesłanych nagrań, Rada Artystyczna 
PRZYSTANKU dokona kwalifikacji 6 zespołów do finału. W tym dniu wykaz ukaże 
się na stronie www.mdk.krakow.pl, a zakwalifikowane Zespoły zostaną niezwłocznie 
poinformowane o kwalifikacji.  

5. Finałowe prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatorów Loża Ekspertów, 
w której obok profesjonalnych twórców zasiądzie laureat poprzedniej edycji.  

6. Nagrodą dla zespołów (max trzech) wytypowanych przez Lożę Expertów będą 
honoraria za występ. Pula wynosi 3 000 zł.  

7. Wymogiem są minimum dwa utwory własne.  
8. Czas trwania prezentacji do 20 minut, montażu i demontażu do 10 minut. 
9. W dniu prezentacji przewidziane są próby techniczne.  
10. Wejście dla znajomych, rodziny i fanów jest bezpłatne.  
11. Jeśli spotkanie nie będzie mogło się odbyć z przyczyn nieprzewidywalnych, 

rozstrzygnięcie będzie na podstawie nadesłanych nagrań, dlatego prosimy zwrócić 
uwagę na ich jakość.  

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszych 
postanowień regulaminowych. 

13. Kontakt: Karolina - e-mail: mdk@mdk.krakow.pl, FB: @MDKBursa, tel. 12 6484995;  
  

Do zobaczenia! 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje 
dane osobowe, przekazane nam w zgłoszeniu, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 15. 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyłacznie realizacja tegorocznej edycji PRZYSTANKU MISTRZEJOWICE. 
Informujemy, że: 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do 
Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 3. Twoje 
dane osobowe będą przechowywane przez rok. 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w festiwalu. 6. Administrator  
nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Twoja zgoda.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl 


