REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI „HIT DLA TRZEBNICY”
1. Organizatorem Konkursu „Hit Dla Trzebnicy” zwanego dalej Konkursem jest Trzebnickie Centrum
Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy i adresem: 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 12, zwane dalej
Organizatorem. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima.
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiej piosenki (utworu słowno-muzycznego) o
Trzebnicy, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Celem Konkursu jest wybranie piosenki mającej charakter
przeboju promującego Gminę Trzebnica.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno wykonawcy amatorzy
jak i profesjonaliści. i
4. Zgłoszenie piosenki na Konkurs odbywa się na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu.
Uczestnik Konkursu może zgłosić na Konkurs tylko jedną piosenkę. Piosenka zgłaszana na Konkurs
winna być utworem premierowym, z oryginalną muzyką i tekstem (w języku polskim) oraz nie może:
1) zawierać treści rasistowskich, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych, ani naruszać niczyich dóbr
osobistych;
2) być opublikowany, emitowany na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonywany publicznie
w formie demo lub innej aranżacji przed dniem ogłoszenia Konkursu.
Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione
podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich, bądź czyjekolwiek
dobra osobiste.
5. Piosenki na Konkurs, w formie nagrań w formacie mp3 oraz doc (tekst piosenki), należy przesyłać
do Organizatora w formie elektronicznej na adres: kultura@tckis.trzebnica.pl. Zgłaszając piosenkę
należy wypełnić formularz zawierający dane personalne twórcy/twórców piosenki (kompozytora,
autora tekstu i wykonawcy/ów) a także dane kontaktowe tych osób oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie piosenki do Konkursu oznacza akceptację
regulaminu Konkursu.
6. Termin zgłaszania piosenek na Konkurs upływa 30 lipca 2014.
7. Wybrane Piosenki zgłoszone na Konkurs będą prezentowane na stronach internetowych
www.tckis.trzebnica.pl, na youtube, portalu społecznościowym Facebook, oraz na stronach Partnerów
i Patronów Konkursu. Zgłoszenie Utworu na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach piosenki w całości lub we fragmentach lub w
ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów
Konkursu w materiałach promujących Konkurs oraz Gminę Trzebnica.
8. Jury wyłonione przez Organizatora dokona wyboru piosenek zgłoszonych na Konkurs pod
względem ich wartości merytorycznej i artystycznej.
1) W etapie kwalifikacyjnym każdy z członków Jury wyłoni maksymalnie10 (dziesięć) piosenek
charakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami oraz wpisującymi się w cel Konkursu,
które zostaną zakwalifikowane do etapu finałowego.
2) Z piosenek zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie stworzona lista rankingowa.
3) Organizator ogłosi listę maksymalnie10 piosenek, które uzyskały największą liczę głosów w
głosowaniu członków Jury tj. listę piosenek - laureatek m.in. na stronach internetowych
www.tckis.trzebnica.pl oraz na profilu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), w terminie
do 20 sierpnia 2014.
Zastrzega się na rzecz Jury prawo do niewyłaniania piosenek – laureatek albo wyłonienia mniejszej
ilości piosenek – laureatek. Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu.
9. W etapie finałowym Jury Konkursu dokona wyboru Laureatów Konkursu, tj. zwycięskich piosenek

spośród wyłonionych w pierwszym etapie piosenek – laureatek, a także zdecyduje o kolejności
przyznanych nagród. Burmistrz Gminy Trzebnica wyłoni laureata konkursu w kategorii „Nagroda
Specjalna Burmistrza Gminy Trzebnica”
10. Ogłoszenie końcowych wyników nastąpi do 30 sierpnia 2014, poprzez zamieszczenie informacji
na portalu społecznościowym Facebook oraz n stronie www.tckis.trzebnica.pl
11. Ogłaszając wyniki Organizator wskaże w kolejności miejsca, które zajęły nagrodzone piosenki –
laureatki, od ostatniego (najmniej otrzymanych głosów) do pierwszego (najwięcej otrzymanych
głosów) oraz która z nich otrzymała wyróżnienie publiczności. W przypadku takiej samej liczby
głosów oddanych na dwie lub więcej
piosenek – laureatek:
1) w głosowaniu Jury o kolejności decyduje Przewodniczący Jury;
2) w głosowaniu Internautów decyduje czas – wyróżnienie publiczności otrzyma ta piosenka laureatka, na którą ostatni zaliczony na nią głos wpłynął wcześniej.
12. Organizator gwarantuje (funduje) następujące nagrody dla Laureatów Konkursu:
1) pierwsza Nagroda za zajęcie przez daną piosenkę – laureatkę pierwszego miejsca w
Konkursie 1000 zł netto.
2) Drugie miejsce w konkursie 500 zł netto.
3) Trzecie miejsce w konkursie 300 zł netto.
4) Nagroda specjalna Burmistrza Gminy Trzebnica (nagranie utworu w profesjonalnym studio,
nagranie teledysku do Hitu dla Trzebnicy: studio- 1000 zł brutto, teledysk – 1000 zł brutto)
13. Nagrody przekazane zostaną Laureatom Konkursu przez Organizatora podczas Trzebnickiego
Święta Sadów.
14. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa (licencji) do
nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonego na Konkurs utworu w związku z promocją
Organizatora oraz Gminy Trzebnica,
a) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, przede wszystkim poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, udostępniania w Internecie, nadawanie za pomocą
fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem
satelity. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania licencji w czasie jej trwania.
15. Organizator zastrzega sobie swobodę wyboru Partnerów, Patronów oraz innych kontrahentów, z
którymi będzie współpracował przy realizowaniu, rozpowszechnianiu, reklamowaniu i promocji
Konkursu, piosenek - laureatek oraz Laureatów Konkursu.
16. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z
tytułu naruszenia praw do piosenki zakwalifikowanej do Konkursu, Uczestnik Konkursu, który zgłosił
piosenkę do Konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń,
a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi związane, w tym koszty ewentualnego procesu
sądowego oraz obsługi prawnej.
17. Nadesłanie piosenki na Konkurs oznacza akceptację warunków Konkursu wyrażonych w
postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Konkursu rozstrzyga
Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Konkursu.
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tckis.trzebnica.pl

