
Konkurs na piosenkę o Dolnym Śląsku 

 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest: BORZYM Music Polska. 

 

2. Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, AGORA SA 

o/Wrocław, pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla twórców i artystów z terenu całej Polski. 

 

4. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja Dolnego Śląska poprzez piosenkę. 

 

5. Konkurs odbędzie się w okresie od 27 lutego do 15 kwietnia 2014 roku w jednym etapie. 

 

6. Harmonogram: 

ogłoszenie konkursu: 27 luty 2014 r. 

termin nadsyłania zgłoszeń: 14 kwietnia 2014 r. 

ogłoszenie wyników: 22 kwietnia 2014 r. 

 

7. Wykonawcy przesyłają drogą elektroniczną w formie MP3 jeden utwór muzyczny: piosenkę o 

Dolnym Śląsku z dowolnym akompaniamentem, związaną tematycznie z Dolnym Śląskiem, 

(którą dolnoślązacy będą mogli wykorzystywać podczas obchodów, imprez, wydarzeń). Piosenka 

powinna podkreślać rolę jaką Dolny Śląsk spełnia w Europie. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionych 

utworów i przenosi je na organizatorów w zakresie rejestracji i dowolnego rozporządzania 

zarejestrowanym materiałem nadesłanym w trakcie konkursu. 

 

9. Powyższe przeniesienie dotyczy także praw pokrewnych. 

 

10. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji : 

- maksymalny czas trwania piosenki 3,30 min. 

 

Przekroczenie limitu czasu prezentacji może skutkować odrzuceniem zgłoszenia. 

 

11. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest do zgłoszenia swego 

udziału drogą elektroniczną na "Karcie zgłoszenia" dostępnej na stronie www.wroclaw.gazeta.pl 

w dziale: Tożsamość Dolnoślązaków-Unia Wielu Kultur, na adres 

mailowy: piosenki@wroclaw.agora.pl 

Zakwalifikowanie uczestnika do Konkursu odbywa się przez akceptację Organizatora - wpisanie 

na listę uczestników dostępną na ww. stronie. 

 

12. Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają sami uczestnicy. 

 

13. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową - Jury, w skład której wchodzi trzech 

jurorów wybranych przez organizatora. 

http://fm.tuba.pl/
http://bi.gazeta.pl/im/8/15527/m15527758,KARTA-ZGLOSZENIA.pdf
mailto:piosenki@wroclaw.agora.pl


 

14. Komisja Konkursowa wybiera jednego zwycięzcę  

 

15. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę finansową w kwocie 30 000 zł brutto (trzydzieści 

tysięcy złotych brutto). 

 

16. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

 

18. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać 

będzie Organizator. 

 

19. Wszelkie ewentualne reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu konkursu powinny być 

zgłaszane organizatorowi w trakcie jego trwania. 

 

Późniejszy termin nie będzie respektowany. 

 

20. Wykonawca nieodpłatnie przenosi na rzecz organizatorów wszelkie przysługujące mu 

autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do utworu (artystycznego wykonania) o którym 

mowa w punkcie 8 i 9 oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych tak, aby 

zagwarantowane było prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i 

rozporządzania utworem (artystycznym wykonaniem) w kraju i za granicą na następujących 

polach eksploatacji: 

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką 

analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym 

nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, 

magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci; 

b) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

c) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a - wprowadzanie ich do 

obrotu, najem, użyczanie; 

d) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 

telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym 

tzw. Simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z 

lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 

e) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g) wprowadzanie zmian i skrótów; 

h) wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, 

serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 



zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym 

też w serwisach wymienionych w lit.d). - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 

 

21. Organizator ma prawo nieodpłatnego wykorzystania fragmentów zrealizowanego materiału w 

celach informacyjnych i promocyjnych.  

 

22. Zgłoszenia i pytania prosimy przesyłać na adres: piosenki@wroclaw.agora.pl 

 

mailto:piosenki@wroclaw.agora.pl

