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Mordy – ty moje miasto, ty moja gmino!

Regulamin konkursu na piosenkę o Mieście i Gminie Mordy

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorami  Konkursu na  piosenkę  o  Mieście  i  Gminie  Mordy,  zwanego  dalej 
„Konkursem”, są Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Mordach, zwani dalej „Organizatorami”.

§ 2

Cele Konkursu

Celami Konkursu są: 
- rozwijanie poczucia przynależności do małej ojczyzny,
- rozbudzanie inspiracji twórczych,
- wdrażanie mieszkańców do aktywności twórczej,
- promowanie Miasta i Gminy Mordy,
- popularyzacja muzyki i piosenki regionalnej.

§ 3

Uczestnicy i temat Konkursu

1. Konkurs  adresowany  jest  do  wszystkich  chętnych,  niezależnie  od  miejsca 
zamieszkania i wieku.

2. Temat konkursu brzmi: Mordy – ty moje miasto, ty moja gmino!
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§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 tekst piosenki.
4. Do Konkursu można zgłaszać tylko piosenki oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie 

nagradzane.  Do zgłoszonego  tekstu  piosenki  należy  dołączyć  informację  do  jakiej 
melodii został napisany dany tekst lub własny zapis nutowy (własna kompozycja), lub 
nagranie wykonania piosenki Uczestnika na nośniku CD.

5. Utwór  zgłoszony  do  Konkursu  w  trzech  egzemplarzach  należy  złożyć  wyłącznie  
w formie papierowej formatu A4 (maszynopis, wydruk komputerowy lub rękopis).

6. Złożoną  pracę  zaklejoną  kopertę,  wraz  z  wypełnioną  Kartą  Zgłoszenia  należy 
dostarczyć  w  zaklejonej  i  opisanej   kopercie.  Dane  te  będą  dostępne  tylko  dla 
Organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców. 

7. Do udziału  w  Konkursie  nie  dopuszcza  się  prac,  które  nie  spełniają  powyższych 
wymogów. 

8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 
9. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za usługi pocztowe lub działalność osób 

trzecich. 
10. Wraz  z  przysłanym  utworem,  każdy  autor  podpisuje  i  przysyła  do  Organizatora 

następujące klauzule, które zawarte są w załączniku wraz z Kartą Zgłoszenia: 

a.) „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez 
organizatorów Konkursu na piosenkę o Mieście i Gminie Mordy Mordy – ty  
moje  miasto,  ty  moja  gmino! w  celach  wynikających  z  regulaminu  tego 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.  U.  z  1997 r.  nr  133,  poz.  883 z  późniejszymi  zmianami). 
Poprzez  zgłoszenie  mojego  tekstu  na  Konkurs,  nieodpłatnie  przenoszę  na 
Organizatorów prawo do wykorzystania moich utworów w całości lub w części 
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecydują Organizatorzy.”

b.) „Nie zajmuję się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (dochody 
z  wykonywania  działalności  artystycznej  nie  stanowią  mojego  głównego 
źródła utrzymania)”.

11. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział 
w  Konkursie,  jednocześnie  rodzice  lub  opiekunowie  podpisują,  wraz  z  biorącym 
udział w Konkursie powyższą klauzulę (§4 pkt. 11a).
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§ 5

Warunki i termin zgłaszania prac konkursowych

1. Prace można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora pod 
adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
ul. Parkowa 2
08-140 Mordy

2. Prace należy dostarczyć do dnia 22 czerwca 2012 r.  
3. W przypadku  prac  nadesłanych  pocztą  decyduje  data  stempla  pocztowego.  Teksy 

piosenek nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

§ 6

Komisja Konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu

1.  O  wyłonieniu  zwycięzców  Konkursu  decyduje  Komisja  Konkursowa  powołana  przez 
Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja zobowiązana jest  do zachowania bezstronności  podczas oceny poszczególnych 
prac.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na 
stronie www.mgok.mordy.pl . Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 lipca 2012 
r. podczas Festynu „Słoneczne Lato”.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

§ 7

Kryteria oceny

Kryteriami oceny tekstów piosenek przez Komisję będą:
a.) zgodność tekstu piosenki z tematem, 
b.) oryginalność,  
c.) poprawność językowa, 
d.) kultura słowa,
e.) sens słowny.
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§ 8

Nagrody

1.  Spośród  zakwalifikowanych  do  Konkursu  utworów,  Komisja  wybierze  trzy  najlepsze 
teksty piosenek.
2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Tekst piosenki,  któremu zostanie przyznane I miejsce,  zostanie  publicznie zaśpiewany  
1 lipca 2012 r. podczas Festynu „Słoneczne Lato”.
4. Zwycięski tekst może pretendować do miana hymnu Miasta i Gminy Mordy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibach  Organizatorów  oraz  na  stronach 
internetowych: www.mordy.pl i www.mgok.mordy.pl .
2.  Uczestnicy  biorący  udział  w  Konkursie  akceptują  zasady  Konkursu  zawarte  
w Regulaminie.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

http://www.mgok.mordy.pl/
http://www.mordy.pl/

