
REGULAMIN
konkursu na piosenkę o Ciechocinku 

ogłoszonym z okazji 180 lecia Uzdrowiska

§ 1 Organizator
Organizatorem głównym konkursu jest Gmina Miejska Ciechocinek. Koordynatorem konkursu 
jest Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku.

§ 2 Adresat
1.  Konkurs adresowany jest do autorów tekstów i kompozytorów. Solista lub zespół mogą 
wziąć udział w konkursie jeden raz i zaprezentować tylko jeden utwór.
2.  Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt 
z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych 
Regulaminem.
 
§ 3 Cel konkursu
1. Celem konkursu jest popularyzacja Ciechocinka w utworach wokalno – instrumentalnych. 
2. Celem konkursu jest wyłonienie  spośród uczestników zwycięzcy, który stworzy utwór i 
uzyska możliwość zaprezentowania go będzie podczas uroczystości związanych z obchodami 
180-lecia uzdrowiska.
3. Wyłoniony utwór muzyczny  zostanie wydany na płycie oraz będzie udostępniony na stronie 
internetowej miasta.            

§ 4 Zasady konkursu eliminacyjnego
1.  Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.  Konkurs jest jednoetapowy i rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r.  W celu wzięcia udziału 
w konkursie uczestnicy składają zgłoszenie i wysyłają własny utwór w formie pliku muzycznego 
w formacie mp3 oraz tekst piosenki do dnia 15 kwietnia  2016 r. na adres mailowy: 
ciechmck@wp.pl z dopiskiem „Piosenka o Ciechocinku”.
3.  Materiał bądź zgłoszenie, który nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczony w inny 
sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.
4.  Materiał muzyczny powinien być skomponowany samodzielnie, a tekst lub utwór, 
opracowane samodzielnie, mają  być tematycznie związane z Ciechocinkiem.
5.  Zgłoszenie będzie poprawne, gdy w mailu zgłoszeniowym znajdą się:
a. Plik z utworem o objętości nie większej niż 10 MB i nie dłuższej niż 5 minuty, wraz z tekstem 
piosenki. 
b. Imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, autora słów
c. Dane kontaktowe do lidera zespołu
d. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
6.  Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu  autorskich praw 
osobistych i majątkowych do samodzielnie skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu 
oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez 
Organizatorów , według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu 
rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.
7.  Utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć 
religijnych oraz moralności ani naruszać niczyich dóbr osobistych.
8.  Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory, co do których zaistnieje uzasadnione 
podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.
9.  Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma 



charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
10. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca konkursu, z możliwością zarejestrowania utworu na 
płycie CD oraz promocji na stronie internetowej i mediach
11. Rozstrzygnięcie konkursu piosenki o Ciechocinku został zaplanowany na 22 kwietnia 2016 
roku. Zwycięzca konkursu  zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo. 
12. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków 
uczestników w kampanii promocyjnej.
13. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów 
do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy 
sposób określony przez Organizatorów.

 
§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 22  kwietnia 2016 – oceny dokona jury 
powołane przez organizatora.
2. W skład Jury wchodzą: organizatorzy konkursu, eksperci muzyczni, autorytety lokalne.
3. Przy ocenie utworów  i wyborze zwycięzców konkursu eliminacyjnego, Jury będzie zwracać 
uwagę przede wszystkim na:
-  artystyczny poziom wykonywanych utworów, 
-  treść utworów,
-  walory muzyczne utworów 
-  promocyjny przekaz o Ciechocinku i walorach uzdrowiskowych  z uwzględnieniem hasła 
promocyjnego „Ciechocinek uzdrawia potężnie” . 
4. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzcy konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. 
Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne 
i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
7.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
8, W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych utworów jury ma 
prawo nie wyłonić laureata konkursu i uznać konkurs za nierozstrzygnięty..

§ 6 Nagrody
1. Spośród zgłoszonych utworów jury konkursu wyłoni – na zasadach określonych § 5 – 
jednego laureata konkursu dla którego przewidziana jest nagroda w wysokości 1.500,00 zł 
(słownie: jeden tysięcy pięćset złotych brutto), profesjonalną sesje nagraniową nagrodzonego 
utworu oraz możliwość wykonania nagrodzonej piosenki podczas bloku imprez plenerowych w 
dniu 1 maja 2016r.                          
2. Nie przewiduje się przyznania miejsca ex aequo.


