
REGULAMIN KONKURSU 

NA TEKST PIOSENKI O STOPNICY 

§ 1 Organizator 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Cetrum Kultury w Stopnicy. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

- rozwijanie poczucia przynależności do małej ojczyzny; 

- wdrażanie młodych mieszkańców  

Miasta i Gminy Stopnica do aktywności twórczej;  

- promowanie Miasta i Gminy Stopnica 

 

§ 3 Uczestnicy  

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 14 lat  
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stopnica . 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.  Konkurs ma charakter otwarty. 

2.  Każdy Uczestnik może zgłosi ć tylko jeden tekst piosenki. 

3.  Do zgłoszonego tekstu piosenki można dołączyć informacj ę do jakiej 

melodii zosta ł napisany dany tekst, ale nie jest to warunek konieczny. 

Melodia będzie napisana przez profesjonalnego muzyka. 

4.  Do Konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne, 

nigdzie niepublikowane i nienagradzane. 

 

5.  Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów. 

6.  Wraz z przes łanym tekstem każdy autor podpisuje i przesył a do 

Organizatora oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz że jest autorem nadesłanej pracy . 

 

                                                             § 5 Zasady konkursu 

1.  Udzia ł w konkursie jest bezpłatny. 
2.  Konkurs jest jednoetapowy. W celu wzięcia udziału w konkursie 

uczestnicy składają zgłoszenie i własny tekst piosenki do dnia 

30.04.2020 r. w formie pliku word na adres mailowy:  

gck@stopnica.pl z dopiskiem „Piosenka o Stopnicy”. 

 

 



3.  Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub z ostanie dostarczone  

w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie. 

Opracowany samodzielnie tekst, ma być tematycznie związany ze Stopnicą 

 

5. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: 

a) imię i nazwisko autora słów 

b) dane kontaktowe 

c) wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

6.  Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczen ia o posiadaniu 

autorskich praw osobistych i majątkowych do samodzielnie stworzonego 

tekstu zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne 

wykorzystywanie i powielanie tekstu przez Organizatorów, według potrzeb 

wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla 

celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych. 

7.  Utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, 

obrażać uczu ć religijnych oraz moralności ani naruszać niczyich dóbr 

osobistych. 

8.  Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty , co do których zaistnieje 

uzasadnione podejrzenie, że naruszaj ą prawa autorskie lub prawa pokrewne. 

9.  Udzia ł w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

(Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 

10.  W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłosz enia do konkursu 

dokonuje rodzic bądź opiekun prawny. Akceptacja niniejszego 

Regulaminu przez opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu jest 

równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego 

imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji 

Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje pisemne). 

11.  Rozstrzygnięcie konkursu na tekst piosenki o Stopnicy nastąpi w ciągu 7 dni 

od daty zakończenia składania tekstów konkursowych. 

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

12.  Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie 

utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej. 

13.  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z 

upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu 

w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób 

określony przez Organizatorów. 

 



§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu 

1.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
składania tekstów konkursowych – oceny dokona jury powołane przez 
Organizatora. 

2.  W skład Jury wchodzą: organizatorzy konkursu, ekspert  muzyczny. 
 

3.  Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu 

eliminacyjnego, Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na: 

- treść utworów, 

- promocyjny przekaz o Stopnicy  i walorach miasta 

4.  Decyzja Jury co do wyboru zwycięzcy konkursu jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu. 

5.  Jury ma prawo usuną ć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad 

Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów 

będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są 

całkowicie autonomiczni. 

6.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

8.  W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych 

utworów jury ma prawo nie wyłonić laureatów konkursu i uznać konkurs za 

nierozstrzygnięty. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku 

z niewystarczającą liczb ą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od 

Organizatora. 

W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z 
Organizatorem Konkursu:  

Miejsko-Gminne Cetrum Kultury w Stopnicy 

Informacje  od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-15:00.  

tel.: 41/377-98-55, email:  gck@stopnica.pl 

 
 

§ 7 Nagrody 

1.  Autorzy najlepszych tekstów otrzymają nagrody.  
 
 
 
 
 
 

 



 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Piosenka o Stopnicy” 

 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………... 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania uczestnika…………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu 
„Piosenka o Stopnicy”. 

 

Oświadczam, że jestem autorem tekstu zgłaszanego do konkursu. 

Oświadczam, że zgłoszony do konkursu tekst nie był  

wcze śniej drukowany i wykorzystywany. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie tekstu przez 
Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu 
rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych,  
informacyjnychi komercyjnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych os obowych przez organizatora 
konkursu, w celach związanych z konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

 

…………………………………..…                             ………………………………..  

(czytelny podpis uczest nika)                                            (miejscowość, data) 

 

 

 

 


