‘
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Teatr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1; 41-500 Chorzów, wpisanym do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr RIKT/3/99.
§2
CEL KONKURSU
1.

Wybranie najlepszego tekstu lub tekstów, które będą tworzyć słowa piosenki - premierowej kompozycji stworzonej na potrzeby
Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”.

2.

Promocja talentów literackich.

3.

Promocja Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”.
§3
UCZESTNICY

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób, które w dniu zgłoszania tekstu piosenki do konkursu ukończyły
18 lat.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden tekst piosenki.

2.

Do Konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane, które nie są obciążone prawami
osób trzecich.
§5
ZASADY KONKURSU

1.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.

Konkurs jest jednoetapowy.

3.

Podkład do kompozycji z linią melodyczną jest dostępny na stronie: www.teatr-rozrywki.pl/konkurs

4.

Uczestnicy przesyłają własny tekst piosenki do 8 listopada 2021 roku w formie elektronicznej mailem na adres
konkurs@teatr-rozrywki.pl

5.

Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 4, nie weźmie udziału w
Konkursie.

6.

Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim:
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7.

a.

Imię i nazwisko autora słów

b.

Data urodzenia

c.

Numer telefonu

d.

Adres e-mail

e.

Tekst piosenki

Uczestnik przesyłając tekst na konkurs, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby postępowania
konkursowego oraz wykorzystanie - w przypadku wygrania Konkursu - tekstu piosenki swojego autorstwa w ramach piosenki
promującej Spektakl “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”.

8.

Tekst nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz moralności, nie może
naruszać niczyich dóbr osobistych oraz by zgodny z zasadami współżycia społecznego.

9.

Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone teksty, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa
autorskie lub prawa pokrewne.

10. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na użycie tekstu i wizerunku laureatów w kampanii promocyjnej.
11. Zwycięzca/zwycięzcy przenoszą na Teatr, z chwilą ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową wszelkie majątkowe prawa
autorskie do tekstu, który zgłosili do Konkursu, przeniesione prawo rozciąga się na następujące pola eksploatacji:
a.

utrwalenie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW,
VideoCD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką,

b.

zwielokrotnienie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R,
CD-RW, VideoCD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką

c.

wprowadzenie do pamięci komputera;

d.

nadanie bezprzewodowe naziemne;

e.

nadanie bezprzewodowe satelitarne;

f.

nadanie przewodowe;

g.

publiczne wystawienie;

h.

udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym czasie i miejscu;

i.

wykorzystanie w multimediach;

j.

prawo decydowania o wykonywaniu praw zależnych

k.

wykorzystanie utworu do celów promocyjnych i reklamowych Spektaklu;

l.

umieszczenie w internecie;

m. publiczne wykonywanie, włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu;
n.

publiczne odtwarzanie, włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu.

12. Zgłoszenie tekstu piosenki do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jego autora niniejszego regulaminu
Konkursu.
13. Autor tekstu piosenki zgłaszanego do Konkursu oświadcza, że tekst ten jest wynikiem jego samodzielnej działalności
twórczej o indywidualnym charakterze i że nikomu nie przysługują do tekstu piosenki jakiekolwiek zależne prawa autorskie.
14. W/w oświadczenia i przeniesienie praw następuje na podstawie osobno spisanego, po rozstrzygnięciu konkursu,
oświadczeniu woli autora.
§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu 30 dni od daty zakończenia składania tekstów konkursowych - oceny dokona
Komisja Konkursowa powołana przez Teatr.

2.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Anna Szymczak - reżyser i producent Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”,
Łukasz Skrzypecki - reżyser i producent Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”, Kamil Franczak - kompozytor utworu,
Aleksandra Gajewska - Dyrektor Teatru Rozrywki.

3.

Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców Konkursu Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:
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a.

warstwę merytoryczną

b.

oryginalność oraz kulturę języka

c.

wykorzystanie słów bądź dobór tematów pod hasłami: teatr, muzyka, siła, pasja, energia, jedność, młodość, radość
życia i obcowania z kulturą i sztuką (nie tylko w dosłownym kontekście zaproponowanych słów/tematów)

4.

Komisja Konkursowa może wybrać więcej niż jeden tekst. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną zaproszeni do wspólnej redakcji
ostatecznego tekstu i pracy z Kompozytorem nad ostateczną wersją piosenki.

5.

Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru zwycięzcy lub zwycięzców Konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

6.

Komisja Konkursowa może nie brać pod uwagę zgłoszenia uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad
Regulaminu. Decyzja Komisji Konkursowej podejmowana większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich
decyzji Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna.

7.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

8.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

9.

W przypadku niewystarczającego poziomu artystycznego nadesłanych tekstów Komisja Konkursowa ma prawo nie wyłonić
zwycięzcy/zwycięzców konkursu i uznać Konkurs za nierozstrzygnięty.

10. Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów
niezależnych od Teatru i Komisji Konkursowej.
11. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.teatr-rozrywki.pl oraz zostaną oni
poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub drogą mailową.
12. W razie pytań lub niejasności uczestnicy proszeni są o kontakt z Biurem Promocji i Obsługi Widzów Teatru Rozrywki
mailowo pod adresem adres: konkurs@teatr-rozrywki.pl
§7
NAGRODA
1.

Nagrodą będzie: podwójne zaproszenie na Spektakl “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa” 31 grudnia 2021 roku - lub na
wybrany przez zwycięzcę/zwycięzców termin Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa” w trakcie trwania karnawału w
2022 roku. Wartość Nagrody: 880,00 PLN (nie podlega wymianie na gotówkę). W przypadku niewykorzystania w\w nagrody
w terminie zostanie ona zamieniona na bilety na dowolny spektakl własny Teatru z terminem do wykorzystania 30 grudnia
2022 roku.

2.

Prezentacja imienna zwycięzcy lub zwycięzców Konkursu na każdym Spektaklu “25. Przebojowa Noc Sylwestrowa”

3.

Przyznana w Konkursie nagroda nie ma charakteru roszczeniowego, co oznacza, że Uczestnicy, którym nagrody nie
przyznano, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.

4.

Nagroda nieodebrana przez zwycięzcę/zwycięzców przechodzi na rzecz Teatru.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin wchodzi w życie 1 października 2021 roku.

2.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami Konkursu a Teatrem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Teatru.
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