
REGULAMIN KONKURSU NA TEKST PIOSENKI DLA DZIECI  

§ 1 Organizator  

Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju. 

§ 2 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. 

§ 3 Uczestnicy  

Konkurs adresowany jest do dzieci i dorosłych mieszkających w Gminie Szczawno-Zdrój i gminach 

sąsiednich. 

§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst piosenki. 

3. Do konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane.  

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.  

§ 5 Zasady konkursu  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Konkurs jest jednoetapowy. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają zgłoszenie i 

własny tekst piosenki do dnia 20.02.2020 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 „Tworzymy dla dzieci” 



3. Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 

2, nie weźmie udziału w konkursie.  

4. Opracowany samodzielnie tekst, ma być tematycznie przeznaczony dla dzieci. 

5. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim:  

• imię i nazwisko autora słów, 

• dane kontaktowe, 

• wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

• podpisana zgoda na przetwarzanie danych. 

6. 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 

nagranie i umieszczenia na płycie wydanej przez Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju i Gminę 

Szczawna-Zdroju. 

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 teksty, 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. 

10. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic bądź opiekun 

prawny.   



11. Rozstrzygnięcie konkursu na tekst do piosenki dla dzieci  nastąpi w ciągu 15 dni od daty 

zakończenia składania tekstów konkursowych. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie.  

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.  

  § 6 Rozstrzygnięcie konkursu  

14. Spośród wszystkich nadesłanych utworów słownych zostanie wybranych 15, do których zostanie 

skomponowana muzyka. Utwory znajdą się na płycie nagranej wspólnie z dziećmi , mieszkańcami 

Gminy Szczawna-Zdroju, gmin ościennych i znanymi artystami. 

15. W skład jury wchodzą: organizatorzy konkursu, eksperci muzyczni, autorytety lokalne.  

16. Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu eliminacyjnego, jury będzie zwracać uwagę 

przede wszystkim na: 
- zachowanie charakteru utworu dedykowanego dzieciom, 
- przekaz, którego ideą jest pobudzenie wyobraźni dziecka, 

- formę piosenkową utworu. 

17. Decyzja jury, co do wyboru zwycięzców konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

18. 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.  

19. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

21. W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych utworów jury ma prawo nie 

wyłonić laureatów konkursu i uznać konkurs za nierozstrzygnięty.  



22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą liczbą 

zgłoszeń lub ze względów niezależnych od organizatora.  

10.W razie pytań lub niejasności uczestnicy proszeni są o kontakt z organizatorem 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 

§ 7 Nagrody  

Do 15 wybranych tekstów zostanie skomponowana muzyka  

Wspólnie z mieszkańcami Gminy Szczawno-Zdrój, gmin ościennych i znanymi artystami zostanie nagrana 

płyta CD promująca twórczość dziecięcą, nasz region i autorów nagrodzonych utworów. 

Wybrane prace będą honorowane nagrodami finansowymi: 

1 miejsce  - 500 zł 

2 miejsce – 300 zł 

3 miejsce  - 200 zł 



Karta zgłoszenia udziału w konkursie na tekst piosenki o tematyce dziecięcej. 

Imię i nazwisko uczestnika....................................................................... 

Nr telefonu................................................................................................  

Adres zamieszkania uczestnika............................................................... 

 Adres e-mail............................................................................................. 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu „Tekst dla dzieci” 

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. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu, w celach 

związanych z konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).  

...............................................................................  

(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego autora niepełnoletniego) 


