Konkurs na Piosenkę Autorską
„Piosenka, której nie da się przestać śpiewać”
(w 80. rocznicę urodzin Edwarda Stachury
Aleksandrów Kujawski 2017)

Regulamin
§1

Organizator
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 68 30
kom. 501 852 713

§2
Cele konkursu
1. Promocja twórczości i postaci Edwarda Stachury.
2. Uroczyste uczczenie 80. rocznicy urodzin Edwarda Stachury.
3. Zainspirowanie i zainteresowanie, jak największej ilości autorów, postacią i twórczością
Edwarda Stachury.
4. Wykreowanie nowego spojrzenia na piosenki, prozę i poezję Edwarda Stachury.
5. Promocja autorów: muzyki, aranżacji oraz wykonawców dla których inspiracją jest Edward
Stachura.
6. Wyłonienie i nagrodzenie autorów, którzy przygotują piosenkę (linię melodyczną,
aranżację), która będzie najlepszą, nowatorską interpretacją i aranżacją tekstu Edwarda
Stachury.

§3
Tematyka konkursu, prace konkursowe
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie autorskiej piosenki, czyli
skomponowanie linii melodycznej i przygotowanie aranżacji do dowolnie wybranego
fragmentu twórczości Edwarda Stachury. Aranżacją może być własnoręczne wykonanie
akompaniamentu na instrumencie lub powierzenie tego zadania innej osobie, jak również
przygotowanie półplaybacku.
2. Piosenkę, zgłoszoną do konkursu może wykonywać sam autor lub wokalista (zespół)
wyznaczony przez autora.
3. Uczestnik konkursu przygotowuje nagranie skomponowanego utworu w formie audio.
4. Uczestnik konkursu przesyła nagranie na adres rokstachury@aleksandrowkujawski.pl
5. W przypadku, kiedy piosenkę wykonuje inna osoba lub osoby niż autor, konieczne jest
zaznaczenie powyższego faktu w zgłoszeniu konkursowym.

§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób bez względu na wiek.
Uczestnikiem mogą być osoby indywidualne, jak również kilku autorów.
Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
organizacji i promocji konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego
roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę
przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także
ewentualnego usunięcia.
Piosenka konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr
osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać
treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
Konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie
licencji na umieszczenie utworu oraz jego wykonania w serwisach i publikacjach
internetowych Organizatora Konkursu lub Partnerów Konkursu, wykonanie kopii
nagrodzonych i wyróżnionych piosenek oraz ich prezentację lub powielenie w materiałach
promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach
związanych z działalnością Organizatorów.
Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie
Prawa autorskie pozostają po stronie autorów muzyki, aranżacji oraz wykonawców.
Autor (autorzy) mogą nadesłać maksymalnie dwie autorskie piosenki.

§5
Terminarz, Załączniki, Zgłoszenie Konkursowe
1. Zgłoszenie do Konkursu należy przesyłać do 13.10.2017 na formularzu zgłoszeniowym,
(scan wypełnionego i podpisanego formularza) według wzoru zamieszczonego na końcu
niniejszego Regulaminu na adres : rokstachury@aleksandrowkujawski.pl
2. W tytule maila należy napisać: Konkurs na piosenkę autorską – Edward Stachura 2017 –
Imię i nazwisko autora – miejscowość, Imię nazwisko wykonawcy, jeżeli jest inną osobą niż
autor.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć wykonanie piosenki, biorącej udział w konkursie w pliku
audio oraz tekst Edwarda Stachury wykorzystany w autorskiej piosence wraz z tytułem
utworu, z którego pochodzi użyty w piosence fragment.
4. Plik audio musi być opisany w następujący sposób: Tytuł piosenki, Imię i Nazwisko autora
oraz imię i nazwisko wykonawcy (jeżeli piosenkę wykonuje inna osoba niż autor),
miejscowość.
5. Każda osoba, która prześle zgłoszenie na konkurs otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
prosimy o skontaktowanie się z Organizatorem.
6. Ostatnie potwierdzenia otrzymanych zgłoszeń zostaną wysłane w dniu 15 października
2017 r.

7. Osoby nagrodzone i wyróżnione będą mogły zaprezentować swoje autorskie utwory
podczas uroczystego zakończenia obchodów 80tej rocznicy urodzin Edwarda Stachury,
które odbędzie się w listopadzie lub w grudniu 2017 r w byłej sali restauracyjnej
zabytkowego Dworca w Aleksandrowie Kujawskim. O dokładnym terminie powiadomimy
zainteresowanych Uczestników.
8. Lista osób nagrodzonych pojawi się na stronie www.aleksandrowkujawski.pl oraz na stronie
poświęconej obchodom Roku Edwarda Stachury na portalu społecznościowym Facebook
do 30 października 2017 r.
9. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu również droga mailową.
10. Zgłoszenia nadesłane po terminie 13.10.2017r są nieważne.

§6
Kryteria oceny piosenek konkursowych
1. Wszystkie piosenki będą oceniane przez
Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
2. Ocena piosenek, zgłoszonych do konkursu, zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria:
a) wartości artystycznych
b) nowatorskich rozwiązań melodycznych i harmonicznych
c) trudności partii wokalnej
d) przekazu zgodnego z duchem Edwarda Stachury
e) jasnej i logicznej struktury piosenki
3. Grand Prix konkursu zdobędzie piosenka, która w ocenie Komisji Konkursowej zostanie
uznana za najlepszą przy zastosowaniu kryteriów ujętych w punkcie 2.
4. Komisja Konkursowa przyzna również II i III miejsce oraz wyróżnienia.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Osoba zasiadająca w Komisji Konkursowej nie może być opiekunem uczestnika konkursu.

§7
Nagrody i wyróżnienia
1. Komisja konkursowa przyznaje Grand Prix, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
2. Grand Prix
–
500 zł plus nagrody od sponsorów
II miejsce
–
300 zł plus nagrody od sponsorów
III miejsce
–
200 zł plus nagrody od sponsorów
Wyróżnienia –
nagrody od sponsorów
3. Komisja (po uzgodnieniu z Organizatorem) może dokonać innego podziału miejsc i nagród.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
na Piosenkę Autorską
„Piosenka, której nie da się przestać śpiewać”

Imię i Nazwisko autora utworu

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

Wiek autora

….....................

Telefon

….................................................................................................

Mail

….................................................................................................

Miejsce zamieszkania

….................................................................................................

Tytuł utworu (nadany przez autora) ..................................................................................................
….......................................................….................................................................................................
Tytuł utworu Edwarda Stachury, z którego autor zaczerpnął tekst piosenki (wykorzystany
tekst w całości załączyć do zgłoszenia)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko wykonawcy utworu w przypadku, gdy nie jest nim autor utworu
….............................................................................................
Wiek wykonawcy utworu w przypadku gdy nie jest nim autor utworu
…....................
…...................................................................
Podpis autora
lub w przypadku osoby niepełnoletniej
rodzica, opiekuna prawnego
lub osoby upoważnionej.

Oświadczenie *
Ja niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na Piosenkę Autorską „Piosenka, której nie
da się przestać śpiewać” (w 80. rocznicę urodzin Edwarda Stachury Aleksandrów Kujawski 2017), który
rozumiem i w pełni akceptuję. Jednocześnie zaświadczam, że utwory zgłoszone przeze mnie na Konkurs są
mojego autorstwa, jednocześnie zgadzam się na nieodpłatne, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie
umieszczenie utworu oraz jego wykonania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu lub
Partnerów Konkursu, wykonanie kopii nagrodzonych i wyróżnionych piosenek oraz ich prezentację lub
powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach
związanych z działalnością Organizatorów.

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

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

Miejscowość , data

Czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu *
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na
potrzeby Konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

…............................................

…...........................................

Miejscowość , data
* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisuje opiekun lub rodzic.

Czytelny podpis

