Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Literackiej
imienia Jadwigi Stańczakowej
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Siódmy Zmysł, a współorganizatorem Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu. Konkurs jest częścią projektu Okolice Sztuki. Audiodeskrypcjaintegracja-ekspresja, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna, wkładu Partnerów oraz Fundacji
Siódmy Zmysł.
2. Przedmiotem konkursu są dwa teksty piosenki literackiej o dowolnej tematyce.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Każdy uczestnik przesyła dwa teksty konkursowe oraz notkę o sobie i swojej motywacji
udziału w konkursie.
5. Konkursowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail koordynatora
projektu: regina.mynarska@siodmyzmysł.org do dnia 30 marca 2016 roku. Teksty muszą być
przesłane jako załączniki - pliki tekstowe.
6. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane
w innych konkursach.
7. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, informację o stopniu niepełnosprawności wzroku lub jej
braku, adres e-mail oraz oświadczenie:
"Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu/tekstów pt. ............. "
8. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania
w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.
9. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest także uiścić opłatę akredytacyjną w wysokości
30 zł na konto Organizatora – Fundacji Siódmy Zmysł 10 1090 1665 0000 0001 3068 8231;
w tytule przelewu należy wpisać „konkurs piosenki – akredytacja”.
10. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez Fundację Siódmy Zmysł oraz Muzeum Polskiej
Piosenki, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz Muzeum
Polskiej Piosenki. Powołane przez Organizatorów Jury wybierze 20 najciekawszych autorów.
10 laureatów wyłonionych zostanie spośród uczestników z niepełnosprawnością wzroku, 10 –
spośród osób widzących.
11. Nagrodą dla laureatów będzie zaproszenie do udziału w Warsztatach Piosenki Literackiej
imienia Jadwigi Stańczakowej. Odbędą się one w pomieszczeniach Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych animatorów kultury i znawców piosenki
będą miały na celu stworzenie tekstów, z których powstanie scenariusz happeningu

„Stańczakowa, Białoszewski i inni poeci”. Organizatorzy zapewniają ciekawy program
warsztatowy, zakwaterowanie i wyżywienie. Warsztaty odbędą się w lipcu 2016 roku.
Dokładna data zostanie podane w momencie ogłoszenia wyników konkursu.
12. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie
tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez
ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie
naruszają praw osób trzecich.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w
zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł.

