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Regulamin II Międzynarodowej Nocy Karaoke Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku 22.04.2022r. 

  

I. Cel organizacji:  

Głównymi celami II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB są:  

- Organizacja II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB z udziałem całej, 

międzynarodowej społeczności UMB;  

- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji;  

- zmniejszenie barier międzykulturowych;  

- integracja studentów zagranicznych i kadry zagranicznej z całą społecznością 

akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;  

- budowanie relacji w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w  

Białymstoku poprzez wspólne śpiewanie;  

- przyczynienie się do poprawy wizerunku Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku jako instytucji otwartej na współpracę międzynarodową, dbającej o 

komfort cudzoziemców studiujących i pracujących na Uniwersytecie Medycznym 

w Białymstoku.  

 

II. Organizator:  

Organizatorem II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB jest Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku a podmiotem realizującym Bonsai – Agencja 
Artystyczna Radosław Krysiak.   

  

III. Forma:  

II Międzynarodowa Noc Karaoke polega na organizacji imprezy karaoke 
połączonej z imprezą taneczną dla członków społeczności akademickiej UMB: 
studentów z Polski, studentów zagranicznych, nauczycieli akademickich z Polski i 
zagranicy, doktorantów, pracowników administracyjnych i absolwentów. 

  

IV. Uczestnicy:  

Uczestnikami II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB będą przedstawiciele całej 

społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studenci z 

Polski, studenci zagraniczni, przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej, 

doktoranci, pracownicy administracyjni i absolwenci). Maksymalna liczba 

uczestników będzie uzależniona od przepisów obowiązującego prawa dotyczących 

pandemii COVID-19 na dzień 22.04.2022r. i  wyniesie nie więcej niż 300 osób.  
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V. Miejsce i termin:   

Miejsce: Loft Club, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 Białystok 
Termin: 22.04.2022r. (piątek) 

  

VI. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia do czynnego udziału w konkursie II Międzynarodowej Nocy Karaoke 
odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na 
stronie: http://event-bonsai.pl/karaoke_night/ w terminie od 17 stycznia do 15 
kwietnia 2022 r.  
W przypadku problemów z rejestracją prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa  
w wydarzeniu na adres e-mail: urszula.roszkowska@umb.edu.pl  Nie będzie 
potrzeby składania formularzy zgłoszeniowych w formie papierowej. Uczestnik 
będzie mógł wybrać TYLKO JEDNĄ piosenkę ze spisu utworów, lub wskazać 
własną propozycję piosenki, celem dodania jej do spisu. Każdy uczestnik biorący 
udział w konkursie dostanie maila potwierdzającego uczestnictwo w wydarzeniu. 
Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji jeśli liczba 
zgłoszeń będzie przekraczać możliwości czasowe przeznaczone na część 
konkursową wydarzenia lub zaplanowany limit uczestników. Zgłoszenia do 
udziału w imprezie (bez udziału w konkursie karaoke) możliwe będą  od 17 
stycznia do 20 kwietnia 2022 r. również pod linkiem http://event-
bonsai.pl/karaoke_night/  (pod warunkiem dostępnych miejsc), Wysłanie 
zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

VII. Program:  

22.04.2022r. w godz. 19:30 – 3:00 (następnego dnia, tj. 23.04.2022r.) w klubie 
Loft Club, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.  
 

20:00 – konkurs „Jaka to melodia?”  

20:30 – rozpoczęcie imprezy, oficjalne otwarcie przez przedstawiciela władz UMB  
20:45 – rozpoczęcie konkursu karaoke 

22:45 (w przybliżeniu, czas zakończenia zależny od ilości uczestników, którzy 
zgłoszą się do konkursu i długości piosenek) – wręczenie nagród  
23:00 (w przybliżeniu) – rozpoczęcie imprezy tanecznej  
3:00 (23.04.2022r.) – koniec imprezy  
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VIII. Udział:  

Uczestnik imprezy będący studentem przy wchodzeniu do klubu będzie 
zobowiązany pokazać legitymację studencką. Przy wejściu sprawdzana będzie 
lista z nazwiskami zarejestrowanych gości.  Każdy uczestnik wydarzenia przed 
wejściem do klubu dostanie opaskę na rękę potwierdzającą uczestnictwo.  

  

IX. Klasyfikacja:  

Zakłada się klasyfikację w kategorii indywidualnej i kategorii grupowej. Zostanie 

powołane  3-4 osobowe jury konkursowe, które będzie oceniało występy i 

nagradzało poszczególne osoby/grupy, składające się z przedstawicieli np. 

studentów zagranicznych, studentów krajowych, władz i nauczycieli akademickich 

(po jednym przedstawicielu z każdej grupy); oprócz nagród jury zostanie 

przyznana nagroda publiczności na podstawie głosowania do urny podczas 

imprezy. Jury wskaże zwycięzców, którzy zajmą miejsca I-III w każdej z tych dwóch 

kategorii: 

 

I. Kategoria indywidualna: 

Piosenki z różnych krajów, np. piosenka niemiecka, piosenka angielska, piosenka 

norweska, piosenka szwedzka, piosenka arabska, piosenka indyjska, piosenka 

hiszpańska, piosenka polska, itd.  

* Przy czym np. piosenka niemiecka oznacza, że autorem tej piosenki jest 

artysta/zespół pochodzący z Niemiec. Piosenka nie musi być koniecznie śpiewana 

po niemiecku, może być wykonywana w innym języku. 

 

II. Kategoria grupowa:  

Najlepiej wykonane piosenki w duecie, trio lub kwartecie (niezależnie od 

języka/kraju).  

 

X. Wyniki i nagrody:  

-  przeprowadzony zostanie konkurs „Jaka to melodia?”, w którym do wygrania 

będzie 30 – wejściówek (voucherów) do kina na terenie Białegostoku 

- jury konkursowe będzie oceniało występy i nagradzało poszczególne 

osoby/grupy, składające się z przedstawicieli: studentów zagranicznych, 

studentów krajowych, władz i nauczycieli akademickich (po jednym 

przedstawicielu z każdej grupy);  

- rozdane zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów wg poniższej specyfikacji:  

•         I miejsce: głośnik bluetooth 

•         II miejsce: smartwatch 

•         III miejsce: słuchawki przewodowe 

•         Nagroda publiczności – vouchery na kolację w jednej z białostockich restauracji 

o łącznej wartości 400zł 
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XI. Postanowienia końcowe:  

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki  

- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia  

- zapisując się do udziału w konkursie oraz biorąc udział w wydarzeniu uczestnik    

akceptuje regulamin 

- wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w oświadczeniach woli i 

deklaracjach przekazywanych przez uczestnika / dotyczy m.in. przekazywanych 

danych osobowych uczestnika itp.  

- uczestnicy zobowiązują się do akceptacji następujących oświadczeń:  

 

Oświadczam, że:  
  

- ukończyłem 18 lat   

- zapoznałem się z regulaminem II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB 

i akceptuję jego postanowienia  

  

Przyjmuję do wiadomości, że:  
  

- administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku, z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez 

Rektora  

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl  

- moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia II 

Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

tj. dobrowolnie wyrażonej zgody poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego,  

- proces rejestracji odbywa się poprzez formularz Google, więc Państwa dane są 

przechowywane przez firmę Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo rejestracji 

poprzez formularz Google prosimy zgłosić mailowo: biuro@event-bonsai.pl 

- moje dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie wykonawcy organizacji 

wydarzenia czyli agencji eventowej Event Bonsai, która współpracuje z UMB na 

podstawie umowy powierzenia danych osobowych  

- moje dane osobowe przechowywane będą do 31 maja 2023r.  

mailto:biuro@event-bonsai.pl
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- posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawdo do ich sprostowania, 

prawo do przenoszenia danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO, 

- posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, zgodę można wycofać 

np. wysyłając maila na adres: urszula.roszkowska@umb.edu.pl  

- mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia II 

Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB  

- na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane  
zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie.  
 

  

XII. Bezpieczeństwo:  
- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad epidemiologicznych 

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opisująca warunki ewakuacji z Klubu z 

określeniem maksymalnej ilości osób, które mogą przebywać na terenie obiektu, 

oraz protokoły pomiarów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i instalacji 

elektrycznej będą w dyspozycji zarówno UMB jak i osoby prowadzącej 

wydarzenie. Klub będzie spełniał wymagania PPOŻ i BHP, które zostaną wcześniej 

pisemnie potwierdzone przez wykonawcę wydarzenia i przekazane UMB 

- sposób ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego – podanie komunikatu „Uwaga, 

zagrożenie! Ogłaszam ewakuację. Należy wyjść na zewnątrz na miejsce zbiórki.” z 

wykorzystaniem nagłośnienia klubu)    

- w przypadku ogłoszenia ewakuacji, uczestnik imprezy zobowiązuje się do 

postępowania zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru oraz 

wykonywania poleceń ochrony imprezy. W przypadku zarządzonej ewakuacji 

kierować się oznakowanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi zgodnie z 

planem ewakuacji umieszczonym w widocznym miejscu. Po wyjściu z klubu 

zobowiązuje się przebywać w wyznaczonym miejscu ewakuacji do czasu podjęcia 

decyzji przez kierującego akcją z właściwej służby ratowniczej  

- miejscem zbiórki po ewakuacji z klubu jest teren przed wejściem do klubu przy ul. 

Marii Skłodowskiej-Curie 2 przy budynku Domu Handlowego Central, 

opuszczenie miejsca zbiórki ewakuowanych, tylko za zgodą kierującego akcją z 

właściwej służby ratowniczej  

- uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa bhp oraz przeciwpożarowych  
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- obowiązuje zakaz wnoszenia substancji łatwopalnych, zakaz palenia wyrobów 

tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego 

wyznaczonymi  

- zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych  

- uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa klubu 

oraz regulaminu wydarzenia  

- wszelkie naruszenia regulaminu bezpieczeństwa wiązać się będą z usunięciem 

uczestnika z imprezy i możliwością nałożenia kary   

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z wykazem numerów alarmowych 

umieszczona jest w widocznych miejscach w klubie   

- regulamin imprezy dostępny będzie w formie papierowej w klubie oraz w formie 

elektronicznej na stronie internetowej imprezy Karaoke   

  

XIII. Wstęp na imprezę równoznaczny jest z akceptacją powyższego regulaminu.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu wedle wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
 

 


