REGULAMIN KONKURSU
„Na najciekawszą interpretację Hymnu Suwałk”: słowa - Leszek Aleksander Moczulski,
muzyka - Jacek Zieliński.
§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5,
16-400 Suwałki, który ogłasza otwarty konkurs na najciekawszą interpretację Hymnu Suwałk
w oparciu o tekst Leszka Aleksandra Moczulskiego i muzykę Jacka Zielińskiego. Konkurs
przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Celem konkursu jest opracowanie nowej wersji interpretacyjnej i aranżacyjnej Hymnu
Suwałk w oparciu o tekst Leszka Aleksandra Moczulskiego i muzykę Jacka Zielińskiego
w dowolnym gatunku muzycznym z wykorzystaniem dowolnego instrumentarium.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do muzykujących mieszkańców Suwałk.
2.Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły muzyczne – amatorzy, jak
i profesjonaliści.
3. Uczestnik zgłasza utwór konkursowy samodzielnie. W imieniu uczestnika nieposiadającego
pełnej zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletniego) – działać powinien
przedstawiciel ustawowy (rodzic lub inny opiekun prawny).
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 3. TERMINARZ KONKURSU
1. Termin składania utworu konkursowego (zgłoszenia): do 31 maja 2017 r.
2. Termin przesłania informacji o zakwalifikowaniu do konkursu: do 05 czerwca 2017 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 12 czerwca 2017 r.
4. Utwór konkursowy utrwalony w sposób określony w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu
– oraz dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu) podpisaną
przez uczestnika lub zgłaszającego (prawnego opiekuna), należy zgłaszać za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą
interpretację Hymnu Suwałk”: słowa - Leszek Aleksander Moczulski, muzyka - Jacek
Zieliński. w terminie wyznaczonym w § 3 pkt 1 na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, 16-400
Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 5.
5. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu lub
zainteresowanymi udziałem w konkursie jest Pan Krzysztof Masłowski tel. 602 433 644,
e- mail: krzysztof.maslowski@soksuwalki.eu
§ 4. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1. Zgłoszony utwór powinien być opracowany wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu
oraz wolny od wad prawnych (np. nie może stanowić plagiatu ani naruszać praw autorskich
lub praw pokrewnych, a także winien zostać stworzony zgodnie z obowiązującym prawem

i przy wykorzystaniu legalnych środków i narzędzi, ponadto zgłaszany utwór powinien mieć
charakter premierowy (nigdzie wcześniej nieprezentowany publicznie).
2. Utwór konkursowy powinien być zapisany wyłącznie audialnie w formacie Mp3, na płycie
CD lub pendrive.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac konkursowych
o niewystarczającej jakości technicznej zapisu.
4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych.
5. Koszty nośników prac konkursowych oraz ich przesyłki do Organizatora pokrywa uczestnik
konkursu.
6. Przez zgłoszenie utworu konkursowego uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji o charakterze wyłącznym na okres dwóch lat od jej udzielenia a po tym czasie
przybierającej charakter licencji niewyłącznej na korzystanie z tej pracy konkursowej, a także
z materiałów powstałych w wyniku rejestracji(nagrania), zmiksowania w wyniku sesji
nagraniowej w studio muzycznym oraz ewentualnego teledysku stworzonego do wybranej
w konkursie zwycięskiej pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
nieodpłatne upublicznienie pracy konkursowej - nawet przed rozstrzygnięciem konkursu
– w całości lub we fragmentach, skrótu na antenie dowolnego radia lub TV, w sieci
internetowej m.in. na stronie internetowej Organizatora.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z faktem, iż uczestnicy konkursu zezwalają
Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkiem, imieniem, nazwiskiem, (ewentualnie
nazwą zespołu, pseudonimem artystycznym)
7. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
§ 5. OCENA I WYBÓR ZWYCIĘSKIEGO OPRACOWANIA
1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jury konkursowe powołane przez
Organizatora.
2. Ocenie jury podlegać będą walory artystyczne a w szczególności: oryginalność,
kreatywność, ciekawa interpretacja, oryginalna aranżacja, estetyka wykonania.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zgodnie z § 3 pkt 3 regulaminu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Zwycięzca
konkursu zostanie poinformowany drogą mailową i telefonicznie.
5. Wszystkie decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 6. NAGRODA
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Suwałk
i Dyrektora SOK.
2. Dodatkowo Organizator konkursu zapewni zwycięzcy występ na scenie podczas Jarmarku
Kamedulskiego w dniu 05 sierpnia 2017 r.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
2. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Jest dostępny
w siedzibie Organizatora, adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5,
16-400 Suwałki oraz na stronach internetowych SOK i Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU
1. Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia.
2. Załącznik nr 2 – tekst i melodia Hymnu Suwałk (do pobrania ze strony Suwalskiego
Ośrodka Kultury).

