REGULAMIN KONKURSU NA TEKST PIOSENKI O TEMATYCE 800-LECIA
SZCZAWNA-ZDROJU

1. Cel konkursu
Rozwijanie kreatywności.
Zachęcanie do integracji społecznej.
Wdrażanie mieszkańców Gminy Szczawno-Zdrój i gmin ościennych do aktywności
twórczej.
Promowanie Miasta Szczawno-Zdrój i regionu aglomeracji wałbrzyskiej.
2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do osób mieszkających w Gminie Szczawno-Zdrój i gminach
sąsiednich.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty.
4. Do konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane
i nienagradzane.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów.
6. 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.
7. Zasady konkursu
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs jest jednoetapowy. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają
zgłoszenie i własny tekst piosenki do dnia 28.02.2021 r. w formie wydruku A4 w biurze
Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju lub wysyłają w formie pliku PDF na adres
mailowy: sekretariat@teatr-zdrojowy.pl z dopiskiem „800-lecie Szczawna-Zdroju“
Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób,
niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.
8. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim:
imię i nazwisko autora słów,
dane kontaktowe,
wypełniony formularz zgłoszeniowy,
podpisana zgoda na przetwarzanie danych.
Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu autorskich praw
osobistych i majątkowych do samodzielnie stworzonego tekstu zgłaszanego do konkursu
oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie tekstu przez
organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu
rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych,
a przede wszystkim zgodę na napisanie do tekstu muzyki, oraz wykorzystanie utworu
podczas uroczystych koncertów w ramach dni Szczawna-Zdroju.
9. Utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć
religijnych oraz moralności ani naruszać niczyich dóbr osobistych.
10. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty, co do których zaistnieje uzasadnione
podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.
11. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma
charakter jawny.
12. 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).
13. Rozstrzygnięcie konkursu na tekst piosenki z okazji „800-lecie Szczawna-Zdroju“ nastąpi
w ciągu 15 dni od daty zakończenia składania tekstów konkursowych. Zwycięzcy konkursu
zostaną poinformowani telefonicznie.
14. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków
uczestników w kampanii promocyjnej.
15. 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.
16. Rozstrzygnięcie konkursu
Spośród wszystkich nadesłanych utworów słownych zostanie wybrana jedna piosenka,
do której zostanie skomponowana muzyka. Utwór zostanie zaprezentowany podczas
uroczystego koncertu w ramach Dni Szczawna-Zdroju.
17. W skład jury wchodzą: organizatorzy konkursu, autorytety lokalne.
18. Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu eliminacyjnego, jury będzie zwracać
uwagę przede wszystkim na:
- zachowanie charakteru utworu dedykowanego jubileuszowym obchodom 800-lecia
Szczawna-Zdroju,
formę piosenkową utworu.
19. Decyzja jury, co do wyboru zwycięzców konkursu jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
20. 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.
21. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych utworów jury ma
prawo nie wyłonić laureatów konkursu i uznać konkurs za nierozstrzygnięty.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą
liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od organizatora.
22. Pytania i niejasności w sprawie konkursu prosimy kierować do organizatora konkursu:
Biuro Teatru w Szczawnie-Zdroju im. Henryka Wieniawskiego
ul. Tadeusza Kościuszki 19
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.74 840 24 45,
e-mail: sekretariat@teatr-zdrojowy.pl
23. Nagrody
Do jednego wybranego tekstu będzie skomponowana muzyka. Piosenka zostanie
zaprezentowana podczas uroczystego koncertu z okazji obchodów Dni Szczawna-Zdroju
oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Teatru Zdrojowego.
Nagrody będą wręczone podczas uroczystego koncertu:
1 miejsce – całoroczny karnet na imprezy organizowane przez Teatr Zdrojowy,
wyróżnienia- zaproszenie na jedno wybrane wydarzenie organizowane przez Teatr
Zdrojowy.

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na tekst piosenki z okazji

„800-lecie Szczawna-Zdroju
Imię i nazwisko uczestnika.......................................................................
Nr telefonu................................................................................................
Adres zamieszkania uczestnika...............................................................
Adres e-mail.............................................................................................
Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu
Oświadczam, że jestem autorem tekstu zgłaszanego do konkursu.
Oświadczam, że zgłoszony do konkursu tekst nie był wcześniej drukowany i wykorzystywany.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie tekstu przez organizatorów, według
potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów
promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

...............................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego autora niepełnoletniego)
Informacja o przetwarzaniu danych
W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – Dz.U. UE.L z 2016
r. Nr 119), „RODO:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu oraz
rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) w zakresie: imię,
nazwisko, numer telefonu, adres email, a od Laureatów dodatkowo w postaci wizerunku jest
Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 18, 58-310 Szczawno Zdrój
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem iodo@szczawno-zdroj.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Laureatów będzie się odbywać
na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów
związanych z organizacją Konkursu, w tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz
upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, jego Uczestnikach oraz Laureatach.
Przekazanie danych osobowych przez Uczestników (bądź też przez rodziców/opiekunów
prawnych osób niepełnoletnich) jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie i
przyznania nagród.
4. Zgoda Uczestnika (bądź też wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych osób
niepełnoletnich) może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej
informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) tj.: przez okres 5 lat.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: firmy informatyczne świadczące
usługi informatyczne, ZUS, US oraz inne organy, urzędy i podmioty działające na podstawie
upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, członkowie Komisji
konkursowej.
7. Uczestnikom Konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje
a) prawo dostępu do treści danych:
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
10. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji określonych
w Rozporządzeniu RODO
6.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka/podopiecznego na potrzeby organizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu
oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, jego Uczestnikach oraz Laureatach.
……………………………………….
Data i czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora - Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju
ul. Tadeusza Kościuszki 18, 58-310 Szczawno - Zdrój na potrzeby Konkursu wyłonienia
Laureatów, umieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz mediach społecznościowych
Facebook.
………………………………………………
Data i czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu oraz upowszechniania informacji na
temat Konkursu, jego Uczestnikach oraz Laureatach.
…………………………………………………
Data i czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika pełnoletniego
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) przez Organizatora - Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju ul. Tadeusza
Kościuszki 18, 58-310 Szczawno - Zdrój na potrzeby Konkursu wyłonienia Laureatów,
umieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz mediach społecznościowych Facebook.
………………………………………………
Data i czytelny podpis

