
Regulamin konkursu
Ballady i romanse w stylu hip-hop

organizowanego w ramach akcji Narodowego Czytania 2022

Postanowienia ogólne
§1

1. Organizatorem  konkursu  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Jaworznie,  zwana  dalej
Organizatorem. 

2. Celami Konkursu są:
- popularyzacja „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza,
- zachęcenie uczestników do kreatywnego wyrażenia siebie i swoich emocji, poprzez muzykę i tekst

literacki,
- stworzenie  osobom  śpiewającym  i  komponującym  muzykę  możliwości  szerszej  prezentacji

twórczości,
- propagowanie kultury muzycznej,
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych,
- promocja czytelnictwa, książki i biblioteki,
- promocja miasta Jaworzna i jego działalności edukacyjno-kulturalnej.

§2

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Nabór prac trwa do 12 października 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 października 2022 r.
4. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie na

osoby trzecie.
5. Przed  przystąpieniem  do  Konkursu,  Uczestnik  powinien  zapoznać  się  z  postanowieniami

Regulaminu  i  zaakceptować  jego  treść.  Udział  w  Konkursie  oznacza  zobowiązanie  do
przestrzegania postanowień Regulaminu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
§3

1. Do Konkursu może przystąpić młodzież w wieku od 13 lat oraz osoby dorosłe. 
2. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie

danych  osobowych  przez  Uczestnika  Konkursu  lub  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  jego
rodzica/opiekuna prawnego, poprzez  czytelne,  najlepiej drukiem, wypełnienie i  podpisanie  Karty
Zgłoszenia. 

3. Utwór  muzyczny  razem  z  Kartą  Zgłoszenia  (skan),  przesyłamy  na  adres  mailowy:
multimedia@biblioteka.jaw.pl

4. Termin nadsyłania prac do 12 października 2022 r. 
5. Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia

warunków wskazanych  w Regulaminie  Konkursu.  Takie  Zgłoszenia  nie  będą brane  pod  uwagę
przez Jury.

7. Praca nie  może naruszać praw autorskich,  powinna być opracowana zgodnie  z  obowiązującym
prawem i przy wykorzystaniu legalnych środków i narzędzi ponadto zgłaszany utwór powinien mieć
charakter  premierowy  (nigdzie  wcześniej  nie  prezentowany  publicznie).  Uczestnik  konkursu
oświadcza, że praca konkursowa jest wyłącznie jego dziełem i nie narusza praw majątkowych ani
osobistych osób trzecich. 



8. Organizator  posiada  prawo  weryfikacji  spełnienia  warunków uczestnictwa  w  Konkursie  oraz  do
wykluczenia  Uczestnika  lub  odmowy  przyznania  mu  nagrody,  jeśli  zachodzi  uzasadnione
podejrzenie,  że  dany  Uczestnik  działa  sprzecznie  z  Regulaminem  lub  nie  spełnia  warunków
określonych w Regulaminie. 

9. W  celu  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu  oraz  wyłonienia  laureatów,
Organizator powoła Jury. 

Zasady Konkursu
§4

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie jednej hip-hopowej interpretacji opartej na wybranym
utworze  lub  jego  fragmencie  (dopuszczalna  jest  również  kompilacja  fraz),  ze  zbioru  Ballad
i romansów Adama Mickiewicza.

2. Uczestnicy przesyłają nagrany utwór w formacie MP3 lub MP4 nieprzekraczający 1GB, za pomocą
serwisów do transferów plików np. transfernow.net, wetransfer.com itp. Wygenerowany link prosimy
wysyłać na adres multimedia@biblioteka.jaw.pl wraz z załączonym skanem Karty Zgłoszenia do 12
października 2022 r. 

3. Nagrania bez wypełnionej Karty Zgłoszenia nie zostaną przyjęte do Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie nagrań niespełniających

wymogów określonych niniejszym regulaminem.
5. Dostarczone nagrania nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność Organizatora.
6. Kryteria oceny Jury:

- umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
- innowacyjne podejście do tekstu literackiego,
- aranżacja,
- interpretacja tekstu,
- sposób oraz ekspresja wykonania,
- ogólny wyraz artystyczny. 

Wyłonienie laureatów Konkursu, nagrody
§5

1. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne:
- I miejsce 500 zł
- II miejsce 200 zł 
- III miejsce 100 zł

2. W przypadku małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
3. Wyboru  laureatów  dokona  Jury  wskazane  przez  Organizatora,  które  po  zakończeniu  obrad

sporządzi protokół.
4. W  przypadku,  gdy  po  rozstrzygnięciu  okaże  się,  że  skomponowana  muzyka  była  wcześniej

publikowana lub narusza przepisy prawa autorskiego, nagrodzony autor  zobowiązany będzie do
zwrotu otrzymanej nagrody, a werdykt Jury ulegnie odpowiedniej korekcie.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 października 2022 r.
6. Lista  laureatów  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  i  Facebooku  Miejskiej  Biblioteki

Publicznej w Jaworznie.
7. Organizator  nie  przewiduje  informowania  Uczestników,  którzy  nie  zostali  zwycięzcami  Konkursu

o ich indywidualnych wynikach.
8. Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej

i Facebooku  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Jaworznie.  Laureaci  o  szczegółach  wydarzenia
zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do 19 października 2022 r. 



9. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej drodze
wydania nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych
§6

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas

wręczania nagrody, mogą być udostępniane mediom.
4. Dane są  przetwarzane za  zgodą Uczestnika  Konkursu,  a  jeżeli  to  konieczne,  jego  rodzica  lub

opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak
będzie  to  konieczne  w  związku  z  prezentowaniem  utworów  Konkursowych  oraz  promocją
Organizatora  na  jego  stronie  internetowej  www.biblioteka.jaw.pl na  Facebooku  pod  adresem
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekajaworzno oraz YouTube.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz
uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik
Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl.

Prawa autorskie i licencja
§7

1. Uczestnik  poprzez  dokonanie  zgłoszenia  konkursowego  gwarantuje,  że  posiada  pełne  prawa
autorskie do pracy konkursowej (dalej też „utworu”), zgodnie z ustawą o prawie autorskim i  prawach
pokrewnych.  W przypadku naruszenia  przez Uczestnika  praw osób trzecich poprzez dokonanie
zgłoszenia  konkursowego  i  wystąpienia  osób  trzecich  z  roszczeniami  z  tego  tytułu  przeciwko
Organizatorowi,  wszelkie  koszty  powstałe  w  wyniku  zgłoszenia  takich  roszczeń  ponosi  ten
Uczestnik. W przypadku stwierdzenia plagiatu Jury unieważnia przyznaną nagrodę oraz dokonuje
korekty  werdyktu.  Przystępując  do  rywalizacji  Uczestnik  zdaje  sobie  sprawę  z konsekwencji
wynikających z tytułu ewentualnego naruszenia przez niego praw autorskich.

2. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz
niewyłącznej  licencji  do  korzystania  z  przedmiotów  praw  własności  intelektualnej  zawartych
w danym  zgłoszeniu  (niezależnie  od  otrzymania  przez  Uczestnika  nagrody),  bez  ograniczeń
terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji,  na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
2) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów

reklamowych oraz korzystanie z nich poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką
oraz  wprowadzenie  do  obrotu,  rozpowszechnianie,  najem,  użyczenie,  a  także  publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

3) rozpowszechnianie  i  udostępnianie  w  sieci  Internet,  poprzez  wprowadzenie  do  pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

4) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji,
fonii  przewodowej  i  bezprzewodowej  przez  stacje  naziemne,  za  pośrednictwem  satelity,
wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób
równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.

http://www.biblioteka.jaw.pl/


4. Zgłoszenie  Konkursowe  powinno  być  zgodne  z  prawem  oraz  ogólnie  przyjętymi  normami
obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści  powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może
godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać praw osób trzecich.

Reklamacje i odpowiedzialność
§8

1. Każdej  osobie,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do
organu nadzorującego (UODO).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia konkursowego
ze  względu  na  problemy  techniczne,  związane  z  urządzeniem,  przeglądarką  lub  łączem
internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby Organizatora.

Postanowienia końcowe
§9

1. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  konkursu  oraz  na  stronie
www.biblioteka.jaw.pl

2. Przekazując nagrania pełnoletni uczestnicy Konkursu, rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie 
prawni niepełnoletnich Uczestników Konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia 
zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy
praw nabytych przez Uczestnika Konkursu.

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Pytania można 
kierować na adres e-mail: multimedia@biblioteka.jaw.pl lub tel. 32 751 91 92 wew. 2 227.


