REGULAMIN KONKURSU
„PIOSENKA O GMINIE G YCKO”
I.

PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „Piosenka o Gminie Gi ycko” (dalej Konkurs) jest Gminny O rodek
Kultury i Rekreacji w Wilkasach (dalej zwany GOKiR Wilkasy lub Organizator) z siedzib w
Wilkasach, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Gi ycko Marek Jasudowicz.
1.2 Celem konkursu jest stworzenie autorskiego utworu s owno-muzycznego (piosenki), w
dowolnym gatunku muzycznym, promuj cego gmin Gi ycko. Poprzez utwór s owno-muzyczny
rozumie si utwór sk adaj cy si z muzyki i tekstu.
1.3 Udzia w konkursie jest bezp atny i dobrowolny.

II. UCZESTNICY KONKURSU
2.1 Konkurs ma charakter otwarty.
2.2 Uczestnikami konkursu mog by soli ci, kompozytorzy, autorzy tekstów i zespo y muzyczne –
amatorzy jak i profesjonali ci.
2.3 Uczestnik zg asza prac konkursow samodzielnie lub dzia aj c przez w ciwie umocowanego
przedstawiciela (zg aszaj cy); w imieniu uczestnika nie posiadaj cego pe nej zdolno ci do
czynno ci prawnych (np. niepe noletniego) dzia powinien przedstawiciel ustawowy (rodzic/inny
opiekun prawny). Zg aszaj cy musi by osob pe noletni i posiadaj
pe
zdolno do
czynno ci prawnych.
III.

TERMINARZ

3.1 Prace konkursowe – utrwalone w sposób okre lony w pkt 4.3 niniejszego regulaminu – wraz
z dok adnie i czytelnie wype nion kart zg oszenia konkursowego (za cznik do regulaminu),
podpisane przez uczestnika konkursu lub zg aszaj cego, nale y zg asza do udzia u w konkursie
listownie, kurierem (decyduje data fizycznego dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora)
lub osobi cie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Piosenka o Gminie Gi ycko” w terminie do 15
sierpnia 2017 r. na adres Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach.
3.2 Prace konkursowe dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie nie b
poddane
ocenie, chyba e Organizator postanowi inaczej.
3.3 Osob upowa nion ze strony Organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu lub
zainteresowanymi udzia em jest Barbara Somionka, tel. 87 428-04-16, b.somionka@gokir.ugg.pl
IV.

PRZEPISY DOTYCZ CE PRAC

4.1 Prace konkursowe musz by stworzone na potrzeby konkursu oraz wolne od wad prawnych
(np. nie mog stanowi plagiatu ani narusza praw autorskich lub praw pokrewnych ani dóbr
osobistych np. dobrego imienia osób trzecich), a tak e winny zosta stworzone zgodnie z
obowi zuj cym prawem i przy wykorzystaniu wy cznie legalnych rodków i narz dzi,
a ponadto powinny mie charakter premierowy (nie mog by uprzednio publicznie wykonane,
tak e w formie demo ani te zg oszone lub prezentowane w adnym innym, podobnym do
niniejszego konkursie) oraz zawiera oryginaln muzyk i tekst piosenki (w j zyku polskim).

4.2 Tekst piosenki – jako element pracy konkursowej – powinien zawiera kilka zwrotów „Gmina
Gi ycko".
4.3 Prace konkursowe powinny by zapisane wy cznie audialnie w formacie mp3. Ka de
zg oszenie pracy konkursowej powinno dodatkowo zawiera plik z tekstem utworu w formacie txt
(Organizator zastrzega sobie prawo do wy czenia z konkursu prac konkursowych o
niewystarczaj cej jako ci technicznej zapisu).
4.4 Praca konkursowa nie mo e zawiera przekle stw i s ów powszechnie uznanych za obra liwe,
a tak e innych s ów, które mog narusza dobre obyczaje, zasady wspó ycia spo ecznego lub
warto ci chronione prawem (np. nie mo e nawo ywa do nienawi ci, zawiera tre ci rasistowskich
ani obra
uczu religijnych). Organizator zastrzega, e w przypadku zg oszenia takiej pracy
konkursowej mo e j wy czy z Konkursu.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wy czenia z Konkursu prac konkursowych nie
spe niaj cych któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu.
4.6 Organizator nie zwraca uczestnikom zg oszonych prac konkursowych.
4.7 Koszty no ników prac konkursowych oraz ich ewentualnej przesy ki do Organizatora pokrywa
uczestnik Konkursu. Organizator nie zwraca tak e uczestnikom kosztów zwi zanych
z przygotowaniem, zapisem lub zg oszeniem Pracy Konkursowej.
4.8 Przez zg oszenie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi
nieodp atnej licencji (o charakterze wy cznym na okres dwóch lat od jej udzielenia, a po tym
czasie przybieraj cej charakter licencji niewy cznej) na korzystanie z tej pracy konkursowej,
a tak e z materia ów powsta ych w wyniku ewentualnej rejestracji (nagrania), zmiksowania lub
zmasterowania pracy konkursowej w wyniku sesji nagraniowej w studio muzycznym oraz
w ramach teledysku stworzonego do wybranej w Konkursie jako zwyci skiej pracy konkursowej
(dalej cznie nazywanych utworami) – na wszelkich polach ich eksploatacji, obejmuj cej
wykonywanie praw zale nych i zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie praw zale nych,
a w szczególno ci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zapisywanie dowoln technik w tym audialn ,
audiowizualn i fonograficzn utworów w ca ci lub w dowolnych fragmentach i wytwarzanie
dowoln technik nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów, w tym technik drukarsk ,
reprograficzn , audialn , audiowizualn , fonograficzn zapisu magnetycznego, technik cyfrow i
komputerow ;
2) przetwarzanie utworów, ich utrwale i zwielokrotnie w pami ci komputerów, wprowadzanie
ich do sieci komputerowych i/lub multimedialnych;
3) w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami utworów, ich utrwaleniami
i zwielokrotnieniami – wprowadzenie ich do obrotu, u yczenie lub najem b
dzier awa
w ca ci lub we fragmentach;
4) publiczne: wykonywanie, wystawianie, wy wietlanie, odtwarzanie oraz wszelkie nadawanie
przewodowe i bezprzewodowe, ze stacji naziemnej, za po rednictwem satelity, udost pnianie za
pomoc sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, reemitowanie, a tak e inne publiczne
udost pnienie utworów, ich utrwale i zwielokrotnie w ca ci lub we fragmentach tak e
w taki sposób, aby ka dy móg mie do nich dost p w miejscu i czasie przez siebie wybranym (na
danie), tak e w sieci Internet; wydanie okoliczno ciowego fonogramu/wideogramu
zawieraj cego utwory i ich eksploatacja jak wy ej;
5) modyfikowanie utworów, w tym m.in. dokonywanie dowolnych ich przeróbek, zmian
i adaptacji dla potrzeb Organizatora ca ci utworów jak równie ich pojedynczych fragmentów,
czenie utworów z innymi utworami i przedmiotami praw pokrewnych;
6) tworzenia kopii bezpiecze stwa, kopii zamiennych, t umaczenie, zmiany uk adu, archiwizacja
utworów.
4.9 Organizator jest uprawniony do eksploatacji utworów, o których mowa w pkt 4.8 w ramach
okre lonej licencji, tak w kraju jak i za granic , przez czas nieokre lony oraz do udzielania dalszych
licencji na korzystanie z utworów. Uczestnik Konkursu zobowi zuje si nie wypowiada udzielonej
Organizatorowi licencji jak w pkt 4.8 powy ej przynajmniej w okresie pierwszych 5 lat jej trwania.
4.10 Zg oszenie pracy konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne z wyra eniem przez uczestnika
zgody na nieodp atne upublicznienie pracy konkursowej – nawet jeszcze przed rozstrzygni ciem
Konkursu – w ca ci lub we fragmentach, tak e w ramach skrótu na antenie dowolnego radia lub

telewizji, w sieci Internet, m.in. na stronie internetowej Organizatora i og oszenia g osowania
na prace konkursowe w ród internautów, oraz wykorzystywanie pracy konkursowej przez
Organizatora w promocji Konkursu.
4.11 Udzia w Konkursie jest jednoznaczny z faktem, i uczestnicy zezwalaj Organizatorowi na
dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem),
wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografi , zaprezentowanymi w zwi zku ze
zg oszeniem Pracy Konkursowej i przeprowadzeniem Konkursu.
V.

OCENA I WYBÓR ZWYCI SKIEGO PROJEKTU

5.1 Zwyci zca Konkursu zostanie wy oniony przez jury Konkursu, w którego sk ad wejd osoby
ze rodowiska muzycznego i przedstawiciele patronów Konkursu.
5.2 Swobodnej ocenie jury podlega b
walory artystyczne jak i merytoryczne, a zw aszcza
oryginalno i kreatywno zg oszonych prac konkursowych.
5.3 Rozstrzygni cie Konkursu nast pi w trakcie Do ynek Gminnych w Bystrym w dniu 27
sierpnia 2017.
5.4 Wyniki zostan og oszone na stronie internetowej Organizatora. Zwyci zca Konkursu zostanie
poinformowany telefonicznie.
5.5 Wszystkie decyzje jury s ostateczne, nie podlegaj adnemu zaskar eniu.
VI.

NAGRODA

6.1 Organizator, na podstawie decyzji jury, przyzna jedn g ówn nagrod rzeczow dla wybranego
uczestnika (zwyci zcy Konkursu) o warto ci 1 500,00 z brutto (jeden tysi c pi set z otych zero
groszy brutto).
6.2 Organizator b dzie mia decyduj cy wp yw na ostateczn zawarto teledysku (w tym tre
i obraz), który b dzie tworzony.
6.3 Zwyci zca Konkursu zobowi zuje si do wspó pracy z Organizatorem oraz podejmowania
tak e samodzielne dzia w promowaniu swojej pracy konkursowej w Internecie.
6.4. Sponsorem nagrody jest Urz d Gminy Gi ycko.
VII.

POSTANOWIENIA KO COWE

7.1 Nades anie utworu na Konkurs oznacza akceptacj warunków Konkursu wyra onych
w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja nale y do
Organizatora. Decyzje podj te przez Organizatora s ostateczne.
7.2 Regulamin Konkursu jest dost pny na stronie internetowej Organizatora www.ugg.pl oraz na
jego profilu facebook www.facebook.com/gokirwilkasy
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie niniejszego Regulaminu bez
uprzedzenia lub odwo ania Konkursu bez podania przyczyny.
7.4 Wszelkie ewentualne spory dotycz ce Konkursu, wynik e pomi dzy Organizatorem
a uczestnikami, b
rozstrzygane przez s d w ciwy dla siedziby Organizatora.
7.5 Konkurs nie jest gr losow w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak adach
wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 4, poz. 27).

Za cznik do regulaminu konkursu

ZG OSZENIE UTWORU DO KONKURSU „PIOSENKA O GMINIE GI YCKO”
UTWÓR
Tytu :
owa:
KOMPOZYTOR
Imi :
Nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
Adres e-mail:
AUTOR TEKSTU
Imi :
Nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
Adres e-mail:
ZG ASZAJ CY
Imi i nazwisko:
Stanowisko / funkcja:
Firma:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:
wiadczam, e:
– po zapoznaniu si z warunkami udzia u w Konkursie okre lonymi w Regulaminie Konkursu Piosenki o
Gminie Gi ycko, organizowanym przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, wyra am zgod
na ich przestrzeganie, a tym samym akceptuj ww. Regulamin;
– przys uguj mi autorskie prawa maj tkowe i pokrewne do Pracy Konkursowej zg aszanej do Konkursu, oraz
e zg oszenie tej pracy konkursowej do Konkursu nie narusza praw osób trzecich*, zg oszenie pracy
konkursowej do Konkursu nast pi o w porozumieniu i za zgod osób, którym przys uguj autorskie prawa
maj tkowe i pokrewne do pracy konkursowej, oraz e zg oszenie tej pracy do Konkursu nie narusza praw osób
trzecich*.
Wyra am zgod na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, w
zakresie okre lonym w niniejszym formularzu, w celach zwi zanym z organizacj Konkursu Piosenki o Gminie
Gi ycko, na warunkach okre lonych w Regulaminie tego Konkursu, a tak e o wiadczam, e zosta am/em
poinformowana/ny o przys uguj cym mi prawie dost pu i poprawiania tre ci ww. danych osobowych oraz
odwo ania zgody na ich przetwarzanie w ka dym czasie, a tak e o dobrowolno ci wyra enia zgody, co
potwierdzam w asnor cznym podpisem.

___________________ , dnia__________________________
Zg aszaj cy** Wykonawca**
* niew ciwe skre li
** podpisy zg aszaj cego i/lub wykonawcy – czytelne – imi i nazwisko na ka dej ze stron zg oszenia zg aszaj cy i/lub
uczestnik parafuj zg oszenie

