Regulamin konkursu ‘Pisz teksty Nie hejty’

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin stanowi warunki i zasady uczestnictwa w konkursie na
tekst piosenki pt. ’Mam swoją wartość’, w ramach kampanii społecznej ‘Pisz
teksty Nie hejty’, zwanym dalej Konkursem .
1.2 Organizatorami konkursu są Centrum Kultury i Promocji w KocmyrzowieLuborzycy (CKIP), 32-010 Luborzyca, Baranówka 6 oraz wskazana przez
Dyrektora CKIP osoba zwana dalej Koordynatorem projektu. Dyrektor CKIP
oraz Koordynator projektu zasiadają w Komisji Konkursowej oraz powołują
pozostałych członków Komisji.
1.3 Konkurs ma charakter dobrowolny i skierowany jest do uczniów szkół
gimnazjalnych

(mających

skończony

co

najmniej

13

rok

życia)

i ponadgimnazjalnych z terenu małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem
Domów Kultury działających na terenie województwa małopolskiego.
1.4 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Cele Konkursu

Główne cele Konkursu zakładają:
- kształtowanie postaw prospołecznych
- kształtowanie postaw wzajemnego szacunku i zwrócenie uwagi na problem
‘hejtu’ w Internecie
- zachęcanie do tworzenia konstruktywnej krytyki zamiast atakowania innych
falą agresji, nienawiści w sieci
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- zachęcanie, zwłaszcza młodych ludzi, do twórczej formy spędzania czasu
wolnego, rozwijania swoich zainteresowań
- kształtowanie poczucia własnej wartości, akceptacji siebie
- umożliwienie pokazania swojej twórczości szerszej społeczności

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1.

Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone te teksty, które spełniają
warunki Regulaminu.

3.2.

Do Konkursu można zgłaszać tylko te teksty, które nie zostały nigdzie
wcześniej opublikowane czy nagrodzone.

3.3.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jeden tekst. Tekst
Uczestnika konkursu jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej
i nie może naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym
związane obciążają Uczestnika konkursu.

3.4.

Uczestnik konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania
nadesłanym tekstem oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe
do utworu, nie będące ograniczone wobec osób trzecich.

3.5.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i powielanie tekstu przez Organizatorów, w tym dla potrzeb realizacji
celu konkursu i kampanii społecznej ‘Pisz teksty Nie hejty’ oraz potrzeb
wynikających

z

przyjętego

przez

Organizatorów

sposobów

rozpowszechniania utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych
czy komercyjnych. Autor tekstu wyraża zgodę na poddanie swojego
tekstu ocenie nie tylko przez Komisję konkursową, ale także przez
internautów.
3.6.

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone teksty zawierające treści
wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z prawem i ogólnie przyjętymi
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normami społecznymi, a także te, które nie spełniają wymogów
formalnych.
3.7.

Nadesłany tekst powinien być napisany komputerowo w Karcie
zgłoszenia na str. nr 2, w języku polskim, rozmiar czcionki 12 lub 14.
Tekst powinien składać się z refrenu, czterech zwrotek, a w każdej
zwrotce po cztery wersy. Tekst powinien tematycznie nawiązywać do
zaproponowanego przez nas tytułu, tj. ‘Mam swoją wartość’ i być
zgodny z przyjętymi celami Konkursu. Treść powinna być wynikiem
oryginalnej i kreatywnej pracy jej autora.

3.8.

Uczestnik konkursu wysyła do Organizatora wypełnione i podpisane
następujące dokumenty: Kartę zgłoszenia udziału w Konkursie ‘Pisz
teksty Nie hejty’, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
w przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika konkursu, które stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu. Uprzejmie prosimy wypełniać dokumenty komputerowo,
czcionką numer 12 lub 14. Oryginały dokumentów winny zostać
wysłane listem poleconym na adres: Centrum Kultury i Promocji
w

Kocmyrzowie-Luborzycy,

32-010

Luborzyca,

Baranówka

6

z dopiskiem ‘Konkurs Pisz teksty Nie hejty’. Dokumenty należy wysłać
z datą stempla pocztowego najpóźniej do dn. 31.07.2017. Koordynator
projektu po otrzymaniu kompletu dokumentów wyśle maila
potwierdzającego złożenie dokumentów na adres mailowy, który
został wskazany w zgłoszeniu.
3.9.

Organizator nie zwraca Uczestnikom zgłoszonych do Konkursu
tekstów.
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4. Przebieg Konkursu i nagrody
4.1.

Konkurs rusza od dnia 01.06.2017. Zgłoszenia konkursowe wysłane po
terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, tj. po dacie
31.07.2017, nie wezmą udziału w Konkursie.

4.2.

Szkoły i Ośrodki Kultury zainteresowane Konkursem proszone są
o udostępnienie informacji o Konkursie na terenie swoich placówek
poprzez np. plakaty informacyjne (do pobrania z naszej strony
www.ckip.pl), notatkę zamieszczoną w broszurach informacyjnych,
informację podaną na apelu szkolnym, czy informację zamieszczoną na
stronie internetowej lub profilu społecznościowym Facebook.

4.3.

Komisja

konkursowa,

nadesłanych

prac

powołana

spełniających

przez
kryteria

Organizatora,

spośród

Konkursu,

wybierze

maksymalnie 6 tekstów, które najpóźniej dnia 31.08.2017 zostaną
zamieszczone

na

specjalnie

wygenerowanym

profilu

społecznościowym Facebook, którego nazwa zostanie wskazana dnia
01.08.2017 na stronie internetowej Organizatora, tj. www.ckip.pl oraz
jego oficjalnym profilu Facebookowym. Kolejność zamieszczania
tekstów będzie losowa. Od dnia 1.09.2017 od godziny 00:00, do dnia
10.09.2017 do godz. 23:59 będzie można pisać komentarze pod
tekstami piosenek. Jeden użytkownik będzie mógł oddać tylko jeden
komentarz pod wybranym przez siebie tekstem lub tekstami.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby komentarzy przez kilku
Uczestników konkursu, o ostatecznym zwycięstwie zdecyduje
wcześniejsza data stempla pocztowego nadesłanych dokumentów
konkursowych. W przypadku ewentualnej awarii technicznej na profilu,
wszelkie informacje zostaną zamieszczone na oficjalnym profilu
Facebookowym Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy
oraz stronie www.ckip.pl. Za ewentualne utrudnienia wynikające
z aspektów technicznych nie ponosimy odpowiedzialności.
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4.4.

Dla trzech osób, których teksty uzyskają kolejno największą ilość
komentarzy przewidziano nagrody w postaci bonów podarunkowych
do wykorzystania na realizację wybranego przez siebie marzenia,
w ramach przyznanego bonu, ze strony www.katalogmarzen.pl
W Konkursie przewidziany jest następujący porządek przyznawania
nagród:
I miejsce: Nagroda I stopnia – bon o wartości 600 zł
II miejsce: Nagroda II stopnia – bon o wartości 500 zł
III miejsce: Nagroda III stopnia – bon o wartości 400 zł
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej dnia 18.09.2017 na stronie
internetowej Organizatora, tj. www.ckip.pl oraz na jego oficjalnym
profilu Facebookowym po podliczeniu i zweryfikowaniu głosów.
Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o sposobie otrzymania
nagrody.

5. Postanowienia końcowe

5.1.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu i nie
wyłonienia Laureatów ze względu na małą ilość nadesłanych zgłoszeń
lub niski poziom stylistyczny lub treściowy nadesłanych tekstów.

5.2.

Sprawy

nieuregulowane

niniejszym

Regulaminem

rozstrzygają

Organizatorzy konkursu. Do ich kompetencji należy również ostateczna
interpretacja Regulaminu Konkursu. Decyzja Komisji konkursowej jest
ostateczna, a Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
5.3.

W

razie

ewentualnych

z

Koordynatorem

pytań

projektu

koordynatorprojektu@ckip.pl
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prosimy
pod

o

kontakt

adresem

mailowy

mailowym:

