Regulamin konkursu na tekst piosenki

Jedynkowy song – piosenka o naszej szkole

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży.
Cel konkursu:
1. Wdrażanie mieszkańców Gmin Chodzież do twórczej aktywności.
2. Rozwijanie zdolności literackich.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst piosenki napisany w języku polskim.
3. Do konkursu można zgłosić tylko tekst wcześniej nigdzie niepublikowany i nienagradzany.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów.
5. Wraz z przesłanym tekstem każdy autor podpisuje i przesyła do Organizatora oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz że jest autorem nadesłanej
pracy.
Zasady konkursu:
1.

Konkurs jest jednoetapowy, adresowany do mieszkańców Gminy Chodzież.

2. Zadaniem konkursowym jest ułożenie tekstu piosenki w języku polskim o Szkole
Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży.
3. Tekst piosenki musi składać się z przynajmniej dwóch zwrotek oraz refrenu.
4. Uczestnicy konkursu przesyłają własny, nigdzie niepublikowany tekst piosenki na email:
konkurs.sp1chodziez@gmail.com do 18.02.2022 roku, do godziny 14.00.
5. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy zostanie wysłane wraz z kartą zgłoszeniową (Załącznik nr
1).
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23
ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych) oraz oświadczeniem, że jest się autorem
nadesłanej pracy.

7. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia 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).
8. Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego
wykorzystania.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. O rozstrzygnięciu konkursu zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
2. Lista zwycięzców zostanie upubliczniona na profilu facebook.com/ SP1Chz .
3. W skład Jury wchodzą: organizatorzy konkursu, dyrekcja szkoły, eksperci muzyczni.
4. Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu eliminacyjnego, Jury będzie zwracać
uwagę przede wszystkim na:
a. Treść utworów.
b. Promocyjny przekaz o Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży.
5. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzcy konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu
Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu.
6. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i
niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
9. W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych utworów jury ma
prawo nie wyłonić laureatów konkursu i uznać konkurs za nierozstrzygnięty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą
liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Szkoła
Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe
uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a.
sprostowania danych, b. usunięcia danych, c. ograniczenia przetwarzania danych. d.
przenoszenia danych, e. wniesienia sprzeciwu, f. cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a. imię i nazwisko, b. adres
e-mail, c. numer telefonu.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzana w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
Nagrody
1. Autor zwycięskiego tekstu otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Do zwycięskiego tekstu zostanie skomponowana muzyka oraz stworzony teledysk.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy
twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

Organizatorzy

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko
wiek
nr telefonu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Jedynkowy song i akceptuję
wszystkie zawarte w nim warunki.
Oświadczam, że załączona praca jest mojego autorstwa (nie powstała przy pomocy osób trzecich,
jak również, że nie narusza praw autorskich innych osób).
Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: praca
staje się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do jej bezpłatnego wykorzystania.

podpis uczestnika / opiekuna prawnego

