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REGULAMIN KONKURSU  

kolęd, pastorałek bożonarodzeniowych i piosenek świątecznych 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów  

„Blisko Ludzi” 

ul. F. Stefczyka 46 

32-070 Czernichów 

e-mail: stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

 

 

2. Przedmiot i zasady Konkursu 

2.1 przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy artystycznej w postaci 

nagranej kolędy / pastorałki / piosenki świątecznej, charakteryzującej się wysokim 

poziomem artystycznym / innowacją , kreatywnością itd. 

2.2 Najlepsza praca zostanie wyłoniona w trakcie obrad jury konkursowego, w którego 

skład wejdą zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów wraz z komisją 

rewizyjną 

2.3 Konkurs ma charakter otwarty 

 

3. Cele konkursu 

3.1 Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

3.2 Rozbudzanie chęci wspólnego śpiewania. 

3.3 Integracja lokalnej społeczności. 

3.4 Inspirowanie do działań twórczych 

 

4. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią śpiewać. 

 

5. Techniki konkursowe 

a) Technika wykonania prac: 

- filmik z nagraną kolędą nakręcony telefonem komórkowym, tabletem lub kamerą  

w orientacji poziomej, w jakości HD (1280×720 pikseli), Full HD (1920×1080 pikseli) lub 

4K (3840×2160 pikseli), zapisany w formacie .avi, .wmv, .mp4, .mov, 

- długość filmu – do 5 min. 
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b) Pracę należy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2021 roku wraz z formularzem 

zgłoszeniowym na adres mailowy stowarzyszenia:stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

 

6. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa  

w konkursie  

 Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Konkursie wypełnia każdy uczestnik.  

W przypadku jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat, wymagana jest zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie. Wymagane jest udzielenie 

zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w/w 

konkursu oraz oświadczenia w zakresie praw autorskich (zgoda na korzystanie z prac 

konkursowych). Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu stanowi załącznik Nr 1 i Nr 1a (małoletni)  do regulaminu.  

2. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych (np. w formie prezentacji multimedialnej) w celach 

promocyjnych. 

3. Prace przedstawione w konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych  

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się 

one do publicznej prezentacji. 

 

7. Miejsce i termin składania prac 

1. Filmik z nagraną kolędą, pastorałką lub piosenką świąteczną wraz z pisemnym 

zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, zgodą na  wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika w/w konkursu (załącznik Nr 1 i nr 1a) należy złożyć drogą 

mailową do 13 grudnia 2021 r. 

2. Filmiki dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie Stowarzyszenia Sympatyków Gminy 

Czernichów Blisko Ludzi: www.bliskoludzi.org.pl 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

8. Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
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3. Organizator przewiduje przyznanie dziewięciu nagród rzeczowych za I, II, i III 

miejsce w kategoriach wiekowych 0-12 lat, 13-18 lat oraz dorośli w formie: 

 I miejsce – Profesjonalny mikrofon, gadżety i Koszyk Czernichowski;  

 II miejsce – głośnik JBL, gadżety oraz Koszyk Czernichowski;  

 III miejsce - słuchawki bezprzewodowe, gadżety oraz Koszyk Czernichowski. 

oraz wyróżnień. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r. na portalu 

społecznościowym Facebook Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko 

Ludzi" oraz stronie internetowej: www.bliskoludzi.org.pl. 

6. Wszystkie przekazane prace Organizatorowi pozostają jego własnością. 

 

9. Prawa autorskie 

9.1. Wszyscy uczestnicy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego udzielają 

Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na 

korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera  

b) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, 

w tym sieci internet i telefonii mobilnej 

w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora 

9.2 Organizator zobowiązuje się do zawarcia z autorem najlepszej pracy umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy. Autor zobowiązuje się do zawarcia 

takiej umowy w deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym . 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również zgodę autora na 

dokonywanie przez Organizatora opracowań zwycięskiej pracy oraz ich rozpowszechnianie. 

 

 


