
Regulamin konkursu muzycznego

„MUZYKA PRZECIW PRZEMOCY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.   Organizatorami  konkursu  są:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nidzicy,
Nidzicki  Ośrodek  Kultury,  oraz  Parafia  Miłosierdzia  Bożego w  Nidzicy zwani  dalej:
Organizatorem.
1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym
dalej: Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.  Konkurs organizowany jest  w  ramach projektu „Dzieci w Gminie Nidzica przemocy
mówią  NIE”  współfinansowanego  ze  środków  programu  ograniczania  przestępczości  i
aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 -
2017.
1.4.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronach  internetowych  Organizatorów:
www.nok.nidzica.pl oraz  www.mops.nidzica.pl   i  www.milosierdzienidzica.pl 
1.5. Hasłem przewodnim Konkursu jest „Muzyka przeciw przemocy”.
1.6. Nagranie powinno promować: miłość, szacunek, tolerancję.  Powinna to być muzyka,
która  nie  toleruje  agresji  i  przemocy,   aspiruje  i  nastraja  różnego  rodzaju  pozytywne
wartości.  Nagranie  nie  powinno  zawierać  wulgaryzmów.
1.7.  Konkurs  adresowany  jest  do  wszystkich  wokalistów,  raperów,  DJ,  zespołów  i  grup
muzycznych  wykonujących  szeroko  pojętą  muzykę  pozytywną
1.8.  Uczestnikiem  Konkursu  może  być:  osoba  fizyczna,  pełnoletnia,  posiadająca  pełną
zdolność do czynności prawnych. 
1.9.  Uczestnikiem  konkursu  nie  może  być  laureat  poprzednich  edycji.
1.10.  W  Konkursie  przewidziana  jest  jedna  nagroda  główna  w  postaci  nagrania
profesjonalnego teledysku do zgłoszonego utworu przez Grupę Produkcyjną  9 Liter Filmy.
Zdjęcia do teledysku zostaną nakręcone do końca listopada, materiał zostanie zmontowany
do końca roku.

2. ZASADY KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW:

2.1. Zgłoszenia – Załącznik Nr 1 wraz z wymaganymi oświadczeniami – Załącznik Nr 2
można nadsyłać do 12 października do godz. 12.00 na adres mailowy: mpp.nidzica@wp.pl
(wówczas podpisane oświadczenia należy zeskanować i przesłać wraz z nagraniem), przesłać
pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub dostarczyć osobiście do siedziby Nidzkiego
Ośrodka Kultury przy ul. Zamkowej 2 w  Nidzicy. W zgłoszeniu należy podać swoje dane
osobowe: imię i nazwisko każdego z wykonawców, pseudonimy artystyczne,  adres e-mail
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i nr telefonu do kontaktu, krótki opis nagrania-Załącznik Nr 1.
2.2. Wraz  ze  zgłoszeniem  należy  wysłać  tylko  jeden  utwór  w  formacie  mp3.
Utwór musi być zgodny z hasłem przewodnim konkursu.
2.3. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego utwory są wyłącznie jego autorstwa i
posiada do nich pełne prawa: autorskie i materialne.  Uczestnik oświadcza także, że posiada
pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku– wzór oświadczeń  stanowi Załącznik Nr 2
do  niniejszego Regulaminu. 
2.4. Utwory  spełniające  wymogi  formalne,  przejdą  do  kolejnego  etapu,  w  którym
internauci za pośrednictwem portalu społecznościowego będą oddawać głosy na ulubionego
wokalistę,  zespół,  grupę,  rapera.  Głosowanie  internetowe  odbywać  się  będzie   od  13
października do 27 października do godz. 12.00
2.5. Zwycięzca/y  zostaną  powiadomieni   telefonicznie  i  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej. 
2.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest
równoznaczne  ze  złożeniem  przez  uczestnika  oświadczenia  w  przedmiocie  akceptacji
niniejszego Regulaminu.
2.7. Organizator  zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych
utworów we wszystkich nakładach elektronicznych w celach promocyjnych.
2.8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  nagranego
teledysku w celach promocyjnych i edukacyjnych.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 3.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł  zapobiec,  w  szczególności  w  przypadku  zaistnienia  zdarzeń  losowych.
3.2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  w
przypadku  zmian  przepisów prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ na
organizowanie  Konkursu.
3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do
czasu  jego  rozstrzygnięcia.
3.4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  bez  podania  przyczyn.
Decyzja taka zostanie podana do publicznej wiadomości.



Załącznik Nr 1

Zgłoszenie do uczestnictwa w  konkursie muzycznym 
„Muzyka przeciw przemocy”

Imię i nazwisko każdego z wykonawców, pseudonimy artystyczne:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..,
adres e-mail i nr telefonu do kontaktu 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
krótki opis nagrania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  przesłany  przeze  mnie  utwór  jest  wyłącznie  mojego  autorstwa  i
posiadam do niego pełne prawa autorskie i materialne.

……………………………………….                                ……………………………………..
     Miejscowość, data                                                                          Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni
z praw publicznych.

……………………………………….                                ……………………………………..
     Miejscowość, data                                                                          Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych

przeze  mnie  dokumentach  oraz  wykorzystanie  i  upowszechnianie  mojego  wizerunku  na

potrzeby Konkursu w następujący sposób: filmowanie i nagrywanie uczestników konkursu,

filmowanie i rozpowszechnianie przez media, publikacja wizerunku w Internecie, zgodnie z

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.

922).

…………………………………………                                   …………………………………
       Miejscowość, data                                                                              Czytelny podpis


