REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI
pt.”„ Hej stop hejt”

Konkursu „UTWÓR MUZYCZNY" na temat hejtu i innych kon iktów w sieci z
zaproponowaniem rozwiązania za pomocą mediacji.
Konkurs zorganizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

CEL KONKURSU
1. Rozbudzanie i rozwijanie wra liwo ci oraz aktywno ci artystycznej w r d
dzieci i młodzie y,
2. Popularyzacja wiedzy na temat mediacji
3. Rozwiązywanie problemów wsród młodzieży musi zacząć się od ich
uświadomienia, a najlepszą do tego formą jest zabawa,
4. Propagowanie kultury muzycznej w r d dzieci i młodzie y;
5. Praca indywidualna zmotywuje młodzież do zastanowienia się nad
przyczynami sporów, kon iktów i metodami ich rozwiązywania,
6. Uczestnicy konkursu będą musieli w dowolnym utworze muzycznym
przeanalizować źródła kon iktu i zaproponować jego rozwiązanie, ze
szczególnym uwzględnieniem mediacji,
7. Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzie y oraz zach cenie ich do pracy
tw rczej w zakresie muzyki,
8. Rozwijanie talent w estradowych,
9. Kształtowanie umiej tno ci wsp łzawodnictwa.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Fundacja dla Mediacji we Wrocławiu.
ul.Partynicka 15
53-031 Wrocław
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email: fundacja@fundacjadlamediacji.pl

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter otwartego przegl du, nadesłanych na adres mailowy
Fundacji dla Mediacji utworów w kt rym wyst pi

mog

indywidualni

wykonawcy bądź zespoły.
2. Ł czny czas wykonania nie mo e przekracza 5 minut.
3. Uczestnicy wykonuj utwór, którego tekst sami układają i zaaranżują w całości
utwór muzycznie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dołączonego jako załącznik do niniejszego regulaminu;
5. Udział w konkursie jest jednocze nie zgod

na warunki regulaminu oraz na

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na
potrzeby Fundacji dla mediacji.
6. Nagrane utwory muzyczne dostarczaj

uczestnicy bezpośrednio na adres

mailowy: fundacja@fundacjadlamediacji.pl przesyłając nagranie z załączonym
plikiem wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
7. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawc w jury powołane przez organizatora
przyzna nagrody i wyr

nienia.

8. Uczestnik Konkursu mo e przysła tylko jedn prac .
9. Do Konkursu mo na zgłasza

jedynie prace nigdzie dot d niepublikowane i

nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszaj ca.

TERMIN, MIEJSCE I WYNIKI:
1. U c z e s t n i c t w o w k o n k u r s i e n a l e ż y z g ł o s i ć n a a d r e s m a i l o w y :
fundacja@fundacjadlamediacji.pl do dnia 18 października 2021 roku
wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do niniejszego regulaminu) wraz
z załączonym plikiem do odsłuchu utworu muzycznego nale y nadesłać na
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ż

ż
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wskazy mail powyżej:

2. Konkurs odb dzie si drogą elektronicznego przekazu - internetowo.
3. Wyniki Konkursu zostan ogłoszone do dnia 29 października 2021 roku za
pomocą drogi elektronicznej w zwrotnych wiadomościach do osób
zgłoszonych w konkursie.
4. Laureaci konkursu zostan

powiadomieni przez Organizatora o wynikach,

godzinie i miejscu wr czenia nagród drog elektroniczn lub telefonicznie.
wr czenia nagród odb dzie si w miesiącu listopadzie 2021 roku

5. Uroczysto

o dokładnym termonie uczestnicy zostaną poinformowani drog elektroniczn
lub telefonicznie
KRYTERIA OCENY:
Jury dokona oceny według nast puj cych kryteri w:

-

warto ci artystyczne utwor w - umuzykalnienie, dykcja
prezencja muzyczna (kostiumy),
pomysłowo

, kreatywność,

naturalna i przekonywuj ca interpretacja
POSTANOWIENIA KO COWE :

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, kt ry
decyduje r wnie

o wszystkich sprawach zwi zanych z Konkursem, a nie

obj tych niniejszym Regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wysłane utwory muzyczne,
których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu bł dnego wpisania
adresu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia nadesłanych prac,
powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegaj
zwrotowi i s przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac równie
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okoliczno ciowych i
materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie
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na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwole

mógł

zaprezentowa

wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub

elektronicznych. W zwi zku z publikacj drukowan lub elektroniczn nie jest
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, uniewa nienia lub
przesuni cia terminów Konkursu w ka dym czasie oraz zastrzega sobie prawo
zmiany regulaminu.
6. Konkurs nie jest gr losow w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z pó n. zm.).
7. Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: Fundacja dla mediacji (e-mail:
fundacjadlamediacji@gmail.com).
INFORMACJE DOTYCZ CE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Fundacja
dla mediacji z siedzib

we Wrocławiu przy ul. Partynickiej 15. W sprawach

dotycz cych konkursu, mo na si

kontaktowa

mailowo z Fundacja dla

Mediacji e-mailem: fundacja@fundacjadlamediacji.pl.
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, b d przetwarzane w celu
organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o
laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Fundacji dla mediacji
oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu czy w działalno ci edukacyjnoinformacyjnej oraz w mediach w zwi zku z promocj działalno ci edukacyjnej
dotyczącej mediacji, a tak e w celach archiwizacyjnych i rozliczalno ci
wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
3. Dane osobowe laureatów konkursu oraz osób odbieraj cych nagrody mog
by przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych
zwi zanych z otrzymaniem nagród.
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest:
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ś

ś
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• umo liwienie uczestnikom Konkursu wzi cia w nim udziału,

• umo liwienie przeprowadzenia konkursu,
• opublikowanie informacji o laureatach,
• archiwizacj dokumentów.
5. Dane osobowe przetwarzane s na podstawie wyra onej zgody, zgodnie z art.
6 lit. a. RODO.
6. Dane osobowe przechowywane b d

zgodnie z wymaganiami ustawy o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)]
przez czas okre lony w tych przepisach.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, maj prawo do:
• dost pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, je li s bł dne lub nieaktualne,
a tak e prawo do ich usuni cia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nast puje w celu wywi zania si z obowi zku wynikaj cego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
• ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umo liwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o
przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w zwi zku z prowadzonym
konkursem prze Fundacje dla mediacji.
• Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz
osób wskazanych w zał cznikach do ww. Regulaminu w sposób opieraj cy si
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ą

ż
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wył cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro lowaniu.

Załącznik do regulaminu z zakresu piosenki „Hej stop hejt
Formularz zgłoszeniowy
UCZESTNIK:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………..
Data urodzenia (wiek uczestnika):…………………………………………………………
Nazwa Szkoły i klasa:……..………………………………………………………………..
Piosenka z tekstem dotycząca „Hej stop hejt”:
Rodzaj muzyki, wykonania: ........................................................................................
Treść hasła: .................................................................................................................

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
.....................................................................................................................................
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze
mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam
zgodę na udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych

”


osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika,

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do
nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

................................................................
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
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................................................................. MIEJSCOWO

, DATA

