
REGULAMIN KONKURSU „Śpiewam dla ziemi”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki

przeprowadzenia konkursu z okazji Dnia Ziemi.

2. Organizatorem Konkursu jest  Ustrzycki  Dom Kultury z  siedzibą przy ul.  29.
Listopada  31  38  –  700  Ustrzyki  Dolne  (zwany  dalej  „Organizatorem”).
Współorganizatorem konkursu jest Gmina Ustrzyki Dolne.

3.  Celem  głównym  Konkursu  jest:   rozbudzanie  i  rozwijanie  kreatywności  
i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, wspólna praca międzypokoleniowa.

4. Konkurs rozpoczyna się 14.04.2021 r. i trwać będzie do 19.04.2021 r.

5.  Konkurs nie jest grą losową,  loterią fantową,  zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną  ani  grą,  której  wynik  zależny jest  od przypadku,  ani  żadną inną  
w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
2019 poz. 847).

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.ustrzyckidomkultury.pl 

w zakładce Wydarzenia.

7. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod 

adresem e-mailowym: ustrzyckidomkultury@gmail.com

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. Konkurs skierowany jest do społeczności z terenu Gminy Ustrzyki Dolne.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·        nagranie swojej wersji piosenki Majki Jeżowskiej - "Moja planeta". Podkład,
tekst  oraz  regulamin  konkursu  dostępny  jest  na  stronie
www.ustrzyckidomkultury.pl w zakładce Wydarzenia. 

·       wrzucenie swojego nagrania na platformę https://wetransfer.com/ 

·    wysłanie na adres e-mail ustrzyckidomkultury@gmail.com wygenerowany
link  do  pobrania  wykonania.  W  tytule  maila  należy  wpisać  "Konkurs  z
okazji Dnia Ziemi", a w treści swoje dane kontaktowe. 

·   spełnienie  powyższych  warunków  jest jednoznaczne  z  akceptacją
Regulaminu.

http://www.ustrzyckidomkultury.pl/


Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  publikację  filmu  na  oficjalnych  social
mediach Ustrzyckiego Domu Kultury (https://www.facebook.com/Ustrzycki-Dom-
Kultury-124805887586234/ http://ustrzyckidomkultury.pl/ oraz  Gminy  Ustrzyki
Dolne(www.facebook.com/gminaustrzykidolne
   www.instagram.com/gminaustrzykidolne) 

6.  Prace  złożone  po terminie  wskazanym w Regulaminie  nie  będą brane pod
uwagę.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

8.  Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do wykorzystania nadesłanej  pracy konkursowej
oraz  jej  publikacji  na  stronie  internetowej,  na  profilach  w  mediach
społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora.

9.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  nastąpi  na  wszystkich  polach
eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw autorskich, w szczególności:

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy lub jej elementów - bezpośrednie
lub pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie, w każdej
technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

 wprowadzanie  do  pamięci  komputera  jakąkolwiek  techniką,  zwielokrotnianie
postaci  cyfrowej  bezpośrednio  lub  pośrednio,  w  sposób  stały  lub  czasowy,  
w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci  egzemplarzy
wykorzystywanych do zapoznania się z pracą w sposób bezpośredni lub pośredni;

 w zakresie rozpowszechniania pracy lub jej elementów w postaci publicznego
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania pracy lub jej elementów;

 udostępnianie  w  sieciach  komputerowych,  w  szczególności  w  Internecie,
wprowadzanie  do  pamięci  komputera  jakąkolwiek  techniką  włącznie
z  tymczasową  (czasową)  postacią,  wykorzystanie  w  jakichkolwiek  środkach
masowego przekazu;

 w zakresie  tłumaczenia,  przystosowywania,  zmiany układu  lub  jakichkolwiek
innych zmian w pracy, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

 w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu pracy, jej elementu
lub kopii.

§3

ZASADY SZCZEGÓŁOWE KONKURSU

1.  Zadaniem Uczestników  Konkursu  jest  nagranie  piosenki  Majki  Jeżowskiej  -
„Moja planeta”

2. Każdy Uczestnik może opublikować na Konkurs tylko jedno nagranie.

3. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy konkursowej sprzecznej z prawem, ogólnie
przyjętymi  zasadami  etyki,  zasadami  dobrego  wychowania,  kultury  osobistej,
wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej
do nietolerancji,  naruszającej  prawo do prywatności,  naruszającej  prawa osób
trzecich,  zawierającej  materiały  chronione  prawami  wyłącznymi  (np.  prawami

http://www.instagram.com/gminaustrzykidolne
http://www.instagram.com/gminaustrzykidolne
http://www.facebook.com/gminaustrzykidolne
http://ustrzyckidomkultury.pl/
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https://www.facebook.com/Ustrzycki-Dom-Kultury-124805887586234/


autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści
reklamowe podmiotów trzecich.

§4

TERMINARZ KONKURSU

1.  Czas trwania konkursu: 14.04.2021 r. – 19.04.2021 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.04.2021 r.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowana na stronie www.ustrzyckidomkultury.pl

oraz oficjalnym profilu FB Ustrzyckiego Domu Kultury.

§5

KOMISJA KONKURSOWA

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa (zwana dalej „Komisją”).

2.  W  skład  Komisji  wejdą  przedstawiciele  Organizatora  (UDK)  
i Współorganizatorów Konkursu.

3. Prace Komisji odbywać się będą w oparciu o wewnętrzny regulamin.

4.  Ocenie Komisji  podlegać będą wszystkie opublikowane prace,  które  spełnią
wymagania konkursowe określone w Regulaminie.

5. Prace niespełniające warunków Regulaminu lub je naruszające oraz zgłoszenia
niekompletne nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

7. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych nagrań.

8. Komisja może przyznać także wyróżniania specjalne.

9. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. zgodność z regulaminem;

b. zgodność z tematyką konkursu;

c. sposób prezentacji problematyki;

d. oryginalność i kreatywność ujęcia tematu konkursu;

10.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.     

§6

NAGRODY

Zwycięzca  konkursu  dostanie  możliwość  profesjonalnego  nagrania  wybranej
przez  siebie  piosenki  w  Ustrzyckim  Dom  Kultury  oraz  nakręcenie  do  niej
teledysku.

§7

http://www.ustrzyckidomkultury.pl/


UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie prace przesłane na Konkurs przechodzą nieodpłatnie na własność
Organizatora i nie będą zwracane autorom.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów
prawa  powszechnie  obowiązującego,  podania  nieprawdziwych  danych,
Organizatorowi  przysługuje prawo dyskwalifikacji  danego Uczestnika z udziału  
w Konkursie.

3.  Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany terminu Konkursu bądź jego
odwołania  w  przypadku  zdarzeń  od  niego  niezależnych,  o  czym niezwłocznie
poinformuje  Uczestników.  Uczestnikom  nie  przysługują  z  tego  tytułu  żadne
roszczenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
Nowy  Regulamin  obowiązuje  od  momentu  jego  zamieszczenia  na  stronie
Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji  opartych  na  zgłoszeniach  przekazanych  przez  Rodziców/opiekunów
prawnych Uczestników.

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.


