Regulamin konkursu
na teksty piosenek dla Maciusia

Przepisy ogólne
1. Konkurs ma na celu wybór tekstów piosenek, które znajdą się na debiutanckiej płycie
Maćka – podopiecznego rzeszowskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie, który marzy o
tym aby zostać piosenkarzem i nagrać własną płytę.
2. Organizatorem konkursu jest rzeszowski oddział Fundacji Mam Marzenie, a koordynatorem
akcji wolontariuszka Fundacji Magdalena Ciołek (magdalena.ciolek@mammarzenie.org.)
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przysłanych tekstów piosenek dokona osobiście sam Marzyciel przy pomocy
bliskich. Decyzje te są ostateczne.
6. Zwycięskie teksty otrzymają aranżacje muzyczną i znajdą się na debiutanckie płycie
Maćka z informacją na temat autora/autorów tekstów.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do koordynatora konkursu.
8. Autorzy tekstów udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub
w części, wykorzystanie przysłanych tekstów w różnych publikacjach, w mediach oraz w
wydawnictwach.
9. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 tekst piosenki, napisanej dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać jedynie
niepublikowanych i nienagradzane.
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3. Tematyka utworów jest dowolna.
4. Utwór należy przesłać do koordynatora konkursu na poniższy adres:
magdalena.ciolek@mammarzenie.org
5. Wszystkie zgłoszone utwory muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub godłem tzn.
pseudonimem autorskim oraz datą urodzenia, numerem telefonu.

6. Powyższe dane będą dostępne wyłącznie dla organizatora aż do chwili wyłonienia
zwycięzców.
7. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor jest zobowiązany do podpisania i przysłania do
koordynatora konkursu następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.
Poprzez wysyłanie utworów na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do
wykorzystania moich utworów w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje
organizator”.
8. Osoby niepełnoletnie proszone są o dołączenie pisemnej
zgodę rodziców bądź
opiekunów prawnych na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie
podpisują, wraz z uczestnikiem konkursu powyższą klauzulę i przesyłają skan/zdjęcie do
koordynatora konkursu.
9. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

Terminarz
1. Teksty piosenek należy przesłać na podany wyżej adres milowy do 15 marca 2016r. do
godziny 20:00
2. Teksy piosenek nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Decyzja Maćka – Marzyciela Fundacji Mam Marzenie jest ostateczna i nie podlega
weryfikacji.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 20 marca 2016 r. na
stronie internetowej Fundacji Mam Marzenie (www.mammarzenie.org) oraz na Funpage
Fundacji Mam Marzenie na Facebooku.

