Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1414 / 296 / 2017 z dnia 15 września 2017 roku

REGULAMIN KONKURSU NA HEJNAŁ MIKOŁOWA
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w „Konkursie na Hejnał
Mikołowa”, zwanym dalej Konkursem.
1. Organizator Konkursu:
Burmistrz Mikołowa
2. Adresaci Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do muzyków, kompozytorów,
instrumentalistów oraz uczniów szkół muzycznych i studentów wyższych uczelni
muzycznych. Uczestnik musi być pełnoletni.
3. Cele Konkursu:
3.1. Uzyskanie projektu muzycznego hejnału Mikołowa rozszerzającego akcenty promujące
miasto.
3.2. Wzbogacenie tradycji kulturalnych miasta.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
4.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków
Konkursu.
4.2. Kompozycja powinna nawiązywać do tradycji i kultury Mikołowa.
4.3. Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 30 sekund i nie dłuższą niż 60
sekund.
4.4. Kompozycja powinna stanowić zapis nutowy z oznaczeniem: metrum, tonacji, tempa i
sposobu interpretacji.
4.5. Wymagane jest opracowanie hejnału na trąbkę solo.
4.6. Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
- Dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
PESEL, numer telefonu oraz adres skrzynki e-mailowej) – Załącznik A do Regulaminu,
- Pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa
autorskie należą do niego – Załącznik B do Regulaminu,
- Pisemne zobowiązanie autora do przeniesienia na rzecz Gminy Mikołów autorskich praw
majątkowych w przypadku wygrania „Konkursu na Hejnał Miasta Mikołów” – Załącznik
C do Regulaminu,
- Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik D do
Regulaminu
- Powyższe dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej KONKURS NA
HEJNAŁ MIKOŁOWA.
4.8. Na Konkurs należy nadesłać prace niepublikowane: zapis nutowy w jednym egzemplarzu
oraz nagranie na płycie CD lub nośniku typu „flash” w dwóch egzemplarzach.
4.9. Dopuszcza się zgłoszenie przez jednego autora kilku kompozycji jak również zgłoszenie
jednej pracy współtworzonej przez kilku autorów (praca jest wówczas traktowana jako
wspólna i w przypadku ewentualnej wygranej przyznawana jest jedna nagroda łącznie dla
wszystkich współtwórców).
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5. Kryteria oceny utworów zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskiej pracy
konkursowej:
5.1. Kompozycje nadesłane w ramach niniejszego Konkursu oceniać będzie komisja
konkursowa składająca się z Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza i powołanych
przez Burmistrzaosób, w liczbie od 3 do 5. Komisja Konkursowa zostanie powołana
odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.
5.2. Forma prezentacji poszczególnych kompozycji będzie polegać na odtworzeniu jej na
nośniku CD/Flash oraz wglądu w materiały nutowe.
5.3. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi
kryteriami: spełnieniem wymogów określonych w Regulaminie, oryginalnością,
pomysłowością, estetyką, walorami użytkowymi i nawiązaniem do tradycji i kultury
Mikołowa.
5.4. Rozstrzygnięcie Konkursu – Komisja Konkursowa zwykłą większością głosów wybierze
utwór, który w jej ocenie zsługuje na zwycięstwo w konkursie. Utwór ten zostanie
następnie przedstawiony Radzie Miejskiej Mikołowa jako propozycja do ustanowienia
hejnału Mikołowa. Jeśli Rada Miejska Mikołowa zatwierdzi w drodze uchwały decyzję
Komisji Konkursowej, autor wybranej kompozycji zostanie zwycięzcą konkursu i
zdobędzie nagrodę przewidzianą w niniejszym Konkursie.
5.5 W przypadku niepodjęcia uchwały o zatwierdzeniu decyzji Komisji Konkursowej przez
radę Miejską Mikołowa, bądź podjęcia uchwały odmawaiającej zatwierdzenia, Komisja
Konkursowa może na zasadach określonych w pkt. 5.4 przedstawić Radzie inny utwór
zgłoszony w Konkursie.
5.6 Rada Miejska może nie przyjąć propozycji Komisji Konkursowej. W takim przypadku
twórcy/twórcom zgłoszonej propozycji nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem
organizatora Konkursu.
5.7. Po ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa wskaże autora zwycięskiej pracy.
5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autora
kompozycji w związku z celami Konkursu, na co autor kompozycji wyraża zgodę.
5.9. Gmina Mikołów nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu na
wszelkich znanych polach eksploatacji w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Nabycie wyżej wymienionych praw majątkowych następuje bez odrębnego wynagrodzenia,
pozatym, które stanowi nagrodę w niniejszym konkursie.
5.10. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych niezależnie od
wyników Konkursu. Nośniki na których utwór został utrwalony, nieodpłatnie przechodzą
na własność Gminy Mikołów z chwilą przekazania pracy konkursowej.
5.11. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureata Konkursu jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.12. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę.
5.13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. Termin i miejsce składania prac:
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6.1. Termin składania prac konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku, o godz. 15:30.
6.2. Prace z dopiskiem: „Konkurs na hejnał Mikołowa” należy składać w Kancelarii Urzędu
Miasta w Mikołowie lub przesłać na adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190
Mikołów.
6.3. Prace, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
6.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku.
7. Wykorzystanie zwycięskiej pracy konkursowej wyłonionej w konkursie:
7.1. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu w sposób opisany w pkt. 5.4 zwycięska
kompozycja stanie się hejnałem Mikołowa.
7.2. Autor zwycięskiej pracy zostanie oficjalnie uznany za twórcę hejnału Mikołowa.
7.3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.)
8.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
8.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania
przyczyny, w każdym czasie. Z tytułu unieważnienia konkursu uczestnicy nie będą mogli
kierować względem organizatora żadnych roszczeń.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zasad niniejszego Regulaminu.
8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia (tj. do czasu ogłoszenia wyników – do 28 lutego 2018 roku).
8.7. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miasta Mikołów: www.mikolow.eu
9. Załączniki do Regulaminu:
Załącznik A – zgłoszenie konkursowe,
Załącznik B – pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie
prawa należą do niego,
Załącznik C – oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Wszelkich informacji udziela:
Kierownik Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołów
tel. 32 32 48 548
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Załącznik A do Załącznika Nr 1
Zgłoszenie konkursowe
…………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(adres, miejsce zamieszkania)
……………………………………
(nr telefonu)
…………………………………..
(adres e-mail)
…………………………………..
(PESEL)
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu na Hejnał Mikołowa organizowanego
przez Burmistrza Mikołowa..

……………………………………….………….
(data i czytelny podpis Autora)
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Załącznik B Załącznika Nr 1
Pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem
i wszelkie prawa należą do niego
………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………
(adres, miejsce zamieszkania)
………………………………………….
(PESEL)
OŚWIADCZENIE AUTORA
1. Oświadczam, że ja
...................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
jestem autorem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) dzieła zgłoszonego na „Konkurs na Hejnał
Mikołowa”).
2. Jako autor wyżej wymienionego dzieła oświadczam, iż:
a) powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny oraz spełnia wymogi
przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) oświadczam także, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób
trzecich,
c) posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie praw
autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są
w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich.

..........................................
(data czytelny podpis Autora)
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Załącznik C do Załącznika Nr 1
Pisemne oświadczenie Autora dotyczące przeniesienia na rzecz Miasta Mikołów
autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania Konkursu na Hejnał Mikołowa
………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………
(adres, miejsce zamieszkania)
………………………………………….
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
1. W ramach ogłoszonego konkursu przenoszę na Miasto Mikołów autorskie prawa
majątkowe do melodii konkursowej i zapisu nutowego na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, przenoszę prawa zależne do melodii
konkursowej.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych melodii konkursowej dostarczonej
Organizatorowi do nieograniczonego, bezpłatnego korzystania i rozporządzania w kraju
i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz 880) następuje na
zasadach wyłączności, na czas nieograniczony.
3. Przeniesienie wyżej wymienionych praw majątkowych następuje bez odmiennego
wynagrodzenie niż to, które stanowi nagrodę w niniejszym konkursie.
4. Zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Przekazana przeze mnie w formie nośnika CD/ flash i zapisu nutowego kompozycja staje
się własnością Miasta Mikołowa z chwilą przekazania.
6. Zostając laureatem Konkursu zobowiązuję się do nie zgłaszania żadnych roszczeń
względem Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego melodii
dostarczonych do Konkursu.
Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przeze mnie Konkursu.
........................................................
(data i czytelny podpis Autora)
Oświadczenie przyjmuję
………………………………………
(podpis Burmistrza Mikołowa)
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Załącznik D Załącznika Nr 1
Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………
(adres, miejsce zamieszkania)
………………………………………….
(PESEL)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyłącznie dla
wszelkich celów związanych z realizacją Konkursu na Hejnał Mikołowa. Organem będącym
administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa z siedzibą w Urzędzie Miasta
Mikołowa przy Rynku 16. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz
ich poprawiania.

..........................................
(data czytelny podpis Autora)

