
Regulamin konkursu “Przegląd piosenki wg słów Marii Konopnickiej”

I. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu “Przegląd piosenki wg słów Marii Konopnickiej", zwanego
dalej "Konkursem" jest: Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. z siedzibą w
Łodzi, ul. Zyndrama 56, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs realizowany jest w ramach programu Promocja czytelnictwa
współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operatorem programu jest Instytut Książki w Krakowie.

3. Celem konkursu jest wykształcenie w uczestnikach nawyku czytania, a w
szczególności polskiej literatury. Celem przeglądu będzie również zmniejszenie progu
pomiędzy przedszkolem a szkołą, umożliwienie prezentacji talentów dziecięcych,
prezentacja zaangażowania nauczycieli przedszkoli w pracę z małym dzieckiem,
wymiana doświadczeń nauczycieli, ale przede wszystkim poznanie utworów Marii
Konopnickiej.

4. Przegląd odbędzie się w formule online ze względu na panującą pandemię Covid 19.
5. Uczestnicy mogą występować solo lub też w grupie.
6. Warunkiem uczestniczenia w przeglądzie jest przesłanie na adres mailowy:

edukacjapraktyczna@gmail.com

filmiku z prezentacją piosenki do dnia 30 listopada 2022 roku.

7. Dostarczenie podpisanego filmiku jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego
Regulaminu i zgodą na publikację prac.

II. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
2. Z każdej placówki może brać udział dowolna ilość grup.

III. Przebieg Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie krótkiego filmiku z występu
wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy.

2. Jury Konkursowe, które zbierze się do 5 grudnia dokona wyboru najlepszych prac
konkursowych.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na adres mailowy  podany w zgłoszeniu

IV. Prawa autorskie

1. Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do przedstawionych w
ramach niniejszego Konkursu materiałów. Prace stają się własnością Organizatora.

2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora Konkursu.



3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z Konkursu.
4. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub

informacji ani nie wystąpienia błędów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość

korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej i ewentualne
z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.

V.  Obowiązki Organizatora

1. Organizator podejmuje się przechowywać pracę uczestników.
2. Organizator podejmuje się rozstrzygnięcia konkursu do dnia 10 grudnia 2022 r., chyba

że zaistnieją zdarzenia niezależne od Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich nagród.

VI.  Jury Konkursowe

1. Jury Konkursowe składa się z przedstawicieli Organizatora.
2. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w

innych przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję
podejmuje Jury Konkursowe.

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII.  Wręczenie nagród
1. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyn.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków
poniesionych przez uczestników w trakcie udziału w Konkursie.

3. Każda z osób poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie oraz wyrażenie zgody na
upublicznienie swojej pracy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskimi prawach pokrewnych.

5. Regulamin może ulec zmianie. Zainteresowane strony zostaną o tym poinformowane
na stronie Konkursu.

6. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także
na stronie internetowej pod adresem:
www.facebook.com/edukacjapraktycznatkk


