Regulamin konkursu na Rapowanie o Mamie, czyli #ustrzycki16challange2
1. Organizator i przedmiot konkursu
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs
z okazji Dnia Matki na najlepszą piosenkę/wiersz o mamie. Piosenka powinna zawierać
autorski tekst oraz składać się z 16 wersów. W głównej mierze chcemy zaangażować dzieci
i młodzież z Gminy Ustrzyki Dolne do twórczej aktywności.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji związanych z Dniem Matki, pomimo sytuacji
związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i obostrzeniami z tym związanymi, a także
wybranie najładniejszej piosenki, rapu, wiersza o mamie.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. Prace mogą być tworzone oraz zgłaszane do
konkursu indywidualnie lub zespołowo.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
·

skomponowanie piosenki/rapu/wiersza o mamie składającego się z 16 wersów;

·

umieszczenie na swoim Facebook’owym profilu filmu z recytacji lub śpiewu (film musi
być dodany jako „Publiczny”).

·

oznaczenie wideo hashtagiem #ustrzycki16challange2 (użycie odpowiedniego
hashtagu jest jednoznaczne z możliwością wyszukania wykonanej przez Uczestnika
pracy),

·

oznaczenie w poście profili @ustrzyckikdomkultury oraz @gminaustrzykidolne,

·

spełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację filmu na oficjalnych social mediach
Ustrzyckiego
Domu
Kultury
(https://www.facebook.com/Ustrzycki-Dom-Kultury124805887586234/
http://ustrzyckidomkultury.pl/
oraz
Gminy
Ustrzyki
Dolne
(www.facebook.com/gminaustrzykidolne www.instagram.com/gminaustrzykidolne)

5. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 26 maja 2020 r. Konkurs zaczyna się
z dniem 7 maja 2021 r.
Prace należy umieścić na swoim profilu Facebook’owym oznaczając film:
·

hashtagiem #ustrzycki16challange2,

·

znacznikiem @ustrzyckidomkultury oraz @gminaustrzykidolne.

6. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane będą online zgodnie z następującymi kryteriami: pomysł, oryginalność,
estetyka nagrania, tekst (pod kątem elementów językowych).
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
Wojciech Szott – Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury,
Piotr Cyroń – PCC Film Studio, produkcja filmowa,
Kamil Pomykała - raper
Katarzyna Dudzińska - prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury,
Magdalena Kuzar – Inspektor ds. Promocji i PR w Urzędzie Miejskim, fotograf

Konkurs zostanie rozstrzygnięty online, za pomocą dostępnych platform internetowych.
7. Nagroda

Za najlepszy rap o mamie, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda
w postaci tabletu . Wybrane zostaną również 3 wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie prawo
do zmiany podziału nagród.
8. Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do
wiadomości publicznej na social mediach Ustrzyckiego Domu Kultury oraz na stronie
internetowej Organizatora - www.ustrzyckidomkultury.pl . Laureat konkursu zostanie
poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębną wiadomością. Filmy zwycięzcy oraz osób
wyróżnionych zostaną opublikowane na wyżej wymienionych stronach.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
9. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. We wszystkich kwestiach spornych
decyduje Komisja Konkursowa. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej Organizatora.
Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach
promocyjnych konkursu oraz Gminy Ustrzyki Dolne. Organizator zastrzega, że publikowane
do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.
Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą pracownicy Ustrzyckiego Domu Kultury dostępni
pod adresem mailowym: ustrzyckidomkultury@gmail.com.

