REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Nagraj się na rozwój!” jest Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Katowice, działający przy Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju
Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS (ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice), zwany
dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem Konkursu „Nagraj się na rozwój!” jest Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Śląsk, działający przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp.
z o.o. (ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice), zwany dalej Współorganizatorem.
3. Partnerem Głównym Konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
(Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa).
4. Przedmiotem Konkursu „Nagraj się na rozwój!” jest przygotowanie utworu słownomuzycznego, którego tematem przewodnim jest Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015.

§2
CELE KONKURSU
1. Celem głównym Konkursu jest promocja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015.
2. Inne cele Konkursu to: przekazywanie informacji o współpracy rozwojowej UE, jej polityce,
rezultatach, osiągnięciach i planach; podsumowanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju;
promowanie bezpośredniego zaangażowania, krytycznego myślenia i aktywnego
zainteresowania obywateli UE współpracą rozwojową oraz szerzenie świadomości, że
korzyści wypływające ze współpracy rozwojowej są obustronne – dla obywateli krajów
rozwijających się i obywateli UE; promocja muzyki jako wyrazu społecznego zaangażowania.
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§3
UCZESTNICY
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. W Konkursie mogą wziąć udział:
a. soliści,
b. zespoły złożone z maksymalnie 5 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku:
złamania Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań nieetycznych
i sprzecznych z prawem oraz podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. akceptacja Regulaminu Konkursu,
b. uzupełnienie danych personalnych, danych kontaktowych i informacji o wykonawcy na
stronie Konkursu (www.konkurs.europedirect-katowice.pl) w nieprzekraczalnym
terminie do 16 sierpnia 2015 roku.
c. przygotowanie i przesłanie utworu słowno-muzycznego Organizatorowi poprzez
formularz na stronie internetowej Konkursu (www.konkurs.europedirect-katowice.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2015 roku.
2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 utwory słowno-muzyczne (2 utwory jako
solista lub 2 utwory jako członek zespołu lub 1 utwór jako solista + 1 utwór jako członek
zespołu).
3. Utwór musi zostać zapisany i przesłany w formacie .mp3 lub .wav.
4. Utwór nie może być krótszy niż 1,5 minuty.
5. Utwór nie może być dłuższy niż 4,5 minuty.
6. Słowa w utworze muszą być autorskie (muszą być efektem twórczej pracy uczestnika i nie
mogą naruszać praw autorskich osób trzecich).
7. Podkład w utworze może być autorski lub pochodzić z baz bezpłatnej muzyki na licencji
creative common do bezpłatnego wykorzystania w niekomercyjnych projektach.
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8. Rozmiar wgrywanego utworu muzycznego nie może przekroczyć 10 MB.
9. Nadesłany utwór słowno-muzyczny nie może zawierać wulgaryzmów oraz treści powszechnie
uznanych za obraźliwe lub naruszające czyjeś dobra.
10. Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych wymogów formalnych oraz zgłoszenia niepełne
(np. bez danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym) nie będą brały udziału
w Konkursie.
11. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą traktowane jako
zgłoszenie do Konkursu.

§5
OCENA PRAC
1. Kryteria oceny:
a. zgodność utworu z celami Konkursu,
b. poprawność językowa tekstów utworów,
c. poziom artystyczny warstwy muzycznej.
2. Organizator weźmie pod uwagę także kreatywność Uczestników.

§6
NAGRODY
1. Nagrodą główną jest nagranie teledysku do zgłoszonego utworu.
2. W puli nagród znajdują się: tablet Sony Xperia Z3 Tablet Compact ufundowany przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, tablet ufundowany przez
Współorganizatora Konkursu, wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
ufundowany przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg,
wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowane przez Pana Posła do
Parlamentu Europejskiego Dawida Jackiewicza oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody
zostaną rozdysponowane pomiędzy Uczestników Konkursu w postaci wyróżnień.
3. Jedno z wyróżnień zostanie przyznane autorowi/autorom utworu najpopularniejszego wśród
publiczności (w głosowaniu na stronie internetowej).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe po
otrzymaniu nagrody przez Uczestnika.
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5. Organizator nie pokrywa kosztów podróży/noclegu do/w miejsca nagrania teledysku.
6. Organizator oraz Fundatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce zbiórki przed
wyjazdami do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
§7
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH AUTORSKICH
1.

2.
3.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).
Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu
z zastrzeżeniem punktu 7.1.
Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji
na publiczne udostępnianie utworu słowno-muzycznego przez Organizatora, w szczególności na
potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla
udostępnienia utworu słowno-muzycznego lub realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania utworu do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie
i zwielokrotnianie utworu każdą techniką, przesyłanie innym podmiotom współpracującym,
a także na przekazanie nadesłanych Organizatorowi utworów w celu ich oceny zgodnie
z niniejszym Regulaminem.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs trwa od 10 czerwca do 16 sierpnia 2015 roku.
2. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data spełnienia warunków uczestnictwa.
3. Po upływie terminu nadsyłania utworów, Jury (złożone z przedstawicieli Organizatora,
Współorganizatora oraz Partnerów Konkursu) dokona wyboru zwycięzców.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po 16 sierpnia 2015 roku.
5. Laureaci o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
6. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Konkursu (www.konkurs.europedirectkatowice.pl), stronach internetowych Organizatora (www.europedirect-katowice.pl),
Współorganizatora
(www.europedirect-slask.gapr.pl)
oraz
powiązanych
stronach
społecznościowych.
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7. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu
przez czasem jego zakończenia, nie wręczając nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego
stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można
uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Wszelkie pytania należy kierować na:
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
monika.szynol@fundacja.katowice.pl
tel. 32 733 09 19 / fax 32 209 17 01 wew. 25

5

