
  

 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU  

NA PIOSENKĘ O ZIELONEJ GÓRZE 
 
 

§1  
Organizator 

 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Oczywiście Zielona Góra!”. 
 

§2  
Uczestnicy 

  
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników 
zielonogórskich jednostek oświatowych. 

 
§3  

Warunki uczestnictwa w Konkursie  
 
1. Konkurs ma charakter zamknięty.  
2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną piosenkę. Nie ogranicza się ilości uczestników z danej 
jednostki.  
3. Do Konkursu można zgłaszać tylko piosenki z oryginalnymi tekstem i melodią, nigdzie 
niepublikowane i nienagradzane. 
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów i melodii.  
5. Wraz z przesłaną piosenką każdy autor podpisuje i przesyła do Organizatora Obowiązek 
informacyjny w związku z uczestnictwem w konkursie oraz oświadczenie, że jest autorem 
nadesłanej pracy.  

 
§4  

Zasady konkursu  
 
1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają zgłoszenie i własny tekst piosenki  
z zapisem nutowym w terminie do 18.05.2022 w formie pliku w formacie PDF, na adres: 
oczywiscie.zielona.gora@gmail.com 
2. Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż 
opisany w pkt. 1, nie weźmie udziału w konkursie. Opracowany samodzielnie tekst piosenki, 
ma być tematycznie związany z Zieloną Górą.  
3. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: 
a) imię i nazwisko autora słów oraz autora melodii, 
b) dane kontaktowe, 
c) wypełniony formularz zgłoszeniowy  
 



  

 
 
 
4 . 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, odtwarzania piosenki 
przez Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu 
rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.  
5. Utwór nie może naruszać niczyich dóbr osobistych (nie może zawierać odniesień  
o charakterze rasistowskim, wulgaryzmów, nie może obrażać uczuć religijnych itp.) 
6 . Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty, melodie, co do których zaistnieje  
uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.  
7. Konkurs ma charakter jawny.  
8. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  
9. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel lub 
rodzic bądź opiekun prawny. Obowiązek informacyjny w związku z uczestnictwem w konkursie 
oraz ewentualne zgody na przetwarzanie wizerunku i innych danych w celu promocji 
Stowarzyszenia podpisuje rodzic lub opiekun prawnym dziecka.  
10. Oceny zgłoszonych utworów dokona jury złożone z osób wskazanych przez Organizatora. 
11. Jury wybierze maksymalnie 10 piosenek o Zielonej Górze. Laureaci konkursu zostaną 
poinformowani o wynikach telefonicznie.  
12. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów w kampanii 
promocyjnej, informacyjnej i komercyjnej.  
13. Zgłoszenie uczestnictwa (złożenie formularza zgłoszeniowego) w konkursie jest 
równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w 
zakresie jego publicznego rozpowszechniania przez Organizatora.  
 

§6 
Publikacja pokonkursowa 

 
1. Wybrane przez jury piosenki zostaną udostępnione wszystkim zielonogórskim 

jednostkom oświatowym w formie śpiewnika.  
2. Stowarzyszenie „Oczywiście Zielona Góra!” zorganizuje koncert laureatów, na którym 

zostaną wykonane zwycięskie piosenki. Pierwszeństwo udziału w koncercie mają 
soliści i zespoły z jednostek, z których wyłonione zostali laureaci.  

 
 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania, w uzgodnieniu z Autorami, zmian redakcyjnych  
w tekstach lub warstwie muzycznej utworów. 
 
 

W imieniu Organizatora wszelkich informacji nt. konkursu udzieli:  
Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak, tel. 608 270 427 

 


