
REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W PROGRAMIE
STYPENDIALNYM FUNDACJI JULIAN COCHRAN FOUNDATION

“BRIDGE TO THE FUTURE - FUNDUSZ WSPARCIA MŁODYCH ARTYSTÓW-MUZYKÓW”

7 Października 2021 roku, Warszawa

Poniższy regulamin stanowi zasady uczestnictwa oraz przyznawania stypendiów w programie dla
młodych artystów “Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków”

organizowanym przez Julian Cochran Foundation.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu stypendialnego “BRIDGE TO THE FUTURE 2021 - Fundusz Wsparcia
Młodych Artystów-Muzyków”, zwanego dalej Konkursem, jest Julian Cochran Foundation z siedzibą
w Warszawie, ul. Koszykowa 63, H 02.130, 00-667 Warszawa, Hala Koszyki, NIP: 525-26- 46-365,
REGON 363699065 zwanej dalej jako Organizator.

2. O stypendium finansowe, zwane dalej Stypendium, mogą ubiegać się uczniowie (instrumentaliści i
wokaliści) szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, osoby posiadające
obywatelstwo polskie, którzy najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończą 18 lat oraz urodzonych
nie wcześniej niż 1.01.1995 (zwani dalej Wnioskodawcą).

3. Przebieg Konkursu oraz wybór jego zwycięzców należeć będzie do zadań dwóch osobnych
składów jurorskich, które powołane zostaną przez Organizatora.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie 15 Stypendystów.

5. Wnioskodawca nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z
uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Stypendium.

6. Konkurs odbywa się w całości online.

7. Konkurs nie podlega opłacie zgłoszeniowej.

8. Akcja nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik zależy od indywidualnych starań Wnioskodawców
oraz decyzji Jury.

9. Stypendia finansowe przekazuje Julian Cochran Foundation. Fundacja jest przyrzekającym
stypendium  w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

10. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie. Regulamin stanowi treść
przyrzeczenia publicznego Fundacji.

11. Wnioskodawca wysyłając zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie akceptuje niniejszy regulamin
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie.



II. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Aplikacja do Programu jest dwuetapowa:

Etap I:
Rejestracja do Programu (od 7 października 2021 od godz. 12:00 do 30 października
2021 roku do godz. 23:59):

- Rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem formularza, który
Wnioskodawcy znajdą na stronie juliancochranfoundation.com oraz w
mediach społecznościowych Julian Cochran Foundation.

- Wnioskodawca może wypełnić formularz zgłoszeniowy jednokrotnie.

- Po przesłaniu formularza Wnioskodawcy otrzymają maila z zadaniem
nagrania 45 sekundowego filmu z prośbą o odpowiedzenie na pytanie, które
będzie zawarte w mailu.

Ewaluacja zgłoszeń Wnioskodawców (od 1 do 10 listopada 2021 roku).

Ocenę zgłoszeń przeprowadzi lokalny skład jurorski składający się z następujących
członków:

- Magdalena Rapacka-Wojdat (Fundacja Globalworth,  członek zarządu,
Dyrektor HR Globalworth Polska);

- Paweł Słupski (Senior PR & Marketing Manager Globalworth Polska);
- Weronika Kurnatowska (CSR Coordinator, Fundacja Globalworth);
- Piotr Krowicki (Retail Marketing Manager Globalworth Polska);
- Jakub Fiebig (Prezes Fundacji Juliana Cochrana);
- Karolina Sajniak-Drzyzga (Wiceprezes Fundacji Juliana Cochrana);
- Patrycja Piekutowska (Prezes Fundacji Virtuosa).

W tym etapie skład jurorski wyłoni 48 uczestników, którzy przejdą do kolejnego Etapu
Konkursu. W tej częsci konkursu nie będa oceniane umiejętności muzyczne
Wnioskodawców, ale ich pomysł oraz plan na wykorzystanie Stypendium.

Etap II:

Zadanie konkursowe oraz jego ewaluacja przez międzynarodowe Jury (od 13 do 30
listopada 2021 roku).

- 48 wybranych wnioskodawców zostanie poproszonych o przesłanie nagrań
wideo (od 10 do 15 minut), w którym zaprezentują swoje umiejętności
muzyczne (program dowolny, występ solowy lub z akompaniamentem).

Materiały te zostaną ocenione pod kątem artystycznym przez międzynarodowy skład
jurorski w składzie:

- Yejin Gil (Korea/Germany)
- David Watkin (UK)
- Benjamin Woodroffe (Australia)



6 grudnia 2021 roku skład jurorski wyłoni 15 zwycięzców, którzy otrzymają
Stypendium.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. W przypadku pozytywnej decyzji składu jurorskiego wybrani Wnioskodawcy

otrzymają̨ stypendium, które w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest

świadczeniem finansowym.

2. Jedno stypendium równe będzie kwocie 2000 euro brutto. Wypłacane ratalnie w

złotówkach  (środki pieniężne, będące ekwiwalentem w złotych polskich poniżej

określonych  wartości przeliczonych na PLN według kursu średniego NBP z dnia

poprzedzającego dzień dokonania przelewu).

3. Wybrani instrumentaliści i wokaliści wyrażają zgodę na udział w aktywnym

promowaniu swojego zwycięstwa i stypendium swoim wizerunkiem.

4. Świadczenia zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem wypłat ratalnych w

oparciu o udokumentowane wydatki po przedstawieniu Organizatorowi przez

Wnioskodawcę  prawidłowych dokumentów kosztowych:

I transza zostanie zapłacona do dnia 20.12.2021  w wysokości 500 euro brutto
II transza zostanie zapłacona do dnia 20.03.2022 w wysokości 1000 euro brutto
III transza zostanie zapłacona do dnia 20.06.2022 w wysokości 500 euro brutto

5. Postanowienia składów jurorskich I i II etapu są ostateczne i niepodważalne.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, składy jurorskie ani organizator

Konkursu nie są zobowiązani do określenia przyczyn swojego stanowiska.

7. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu

będą rozpatrzone przez Jury Funduszu, zgodnie z duchem i literą niniejszego

Regulaminu, Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności

Fundacji.

8. Niniejszy Regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i

nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani

nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań́,

które wynikają̨ z niniejszego Regulaminu i umów o dofinansowanie.

9. Stypendyści będą zobligowani do czynnej promocji Programu (sesja fotograficzna

stypendystów wraz z wykorzystaniem zdjęć do celów promocyjnych, informacyjnych

o projekcie, wykonanie do 3 koncertów bez dodatkowego wynagrodzenia w



przeciągu 3 lat (na terenie Polski), udzielenie wywiadu, wypowiedzi do materiałów

promocyjnych związanego z programem etc.). Wszystkie dodatkowe koszty związane

z realizacją powyższych czynności (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) ponosi

Organizator.

IV. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację i zobowiązanie do podpisania oświadczenia o

wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku wszystkich Wnioskodawców.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym w postaci

nagrań zgłoszeniowych Wnioskodawców do dwóch lat po zakończeniu Konkursu,

uwzględniając regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) - tj. dysponowania powyższym

materiałem na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i

cyfrowe), a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej,

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników

przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono –

wprowadzanie utworu do obrotu z możliwością użyczania lub najmu oryginału albo

egzemplarzy osobom trzecim, jak również dalszego ich obrotu;

c. w zakresie rozpowszechniania materiałów audiowizualnych w sposób inny niż
określony powyżej wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach

komputerowych, Internecie, na stronie internetowej oraz w mediach

społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, YouTube etc.), a także w

folderze prezentacyjnym i innych materiałach reklamowych;

d. zwielokrotnianie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym: techniką
magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i

cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników

dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej, Internecie;

e. publiczne i niepubliczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w

szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, video na

żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi- Fi i Wi-Max; f. wykorzystania do opracowania

założeń programowych, planów szkolenia, programów szkoleniowych, materiałów

szkoleniowych oraz ich rozpowszechniania.



3. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej

Organizatorowi do dysponowania materiałem audiowizualnym w postaci nagrań z przeprowadzanych

z wszystkimi Wnioskodawcami w ramach Konkursu, na korzystanie w zakresie wskazanym przez ust.

2a - 2d., do 5 lat po zakończeniu Konkursu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z organizacją i

przebiegiem Konkursu, a następnie archiwizacją jego dokumentacji jest Julian Cochran Foundation

z siedzibą w Warszawie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją i

przebiegiem Konkursu, a następnie archiwizacją jego dokumentacji znajdują się na stronie

internetowej www.juliancochranfoundation.com

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje

Organizator.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie praw dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

Zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej

www.juliancochranfoundation.com

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również
przerwania lub zawieszenia Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, niemożliwych do

zapobieżenia lub przewidzenia.

3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawują przedstawiciele i pracownicy

Organizatora.

7. Uczestnik zgłaszający się do udziału w Programie ma obowiązek posiadać własny, ważny dowód

osobisty lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Organizator ma prawo zażądać w każdej

chwili okazania takiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

8. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie. Organizator

jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu

Stypendium, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia

warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 roku.



KONTAKT: info@cochranpianocompetition.com


