Regulamin konkursu na opracowanie hymnu
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik; e-mail: info@sp5.swidnik.pl
Koordynatorami są: nauczyciele języka polskiego i muzyki.
II. Przedmiot i cele konkursu
1.

Przedmiotem konkursu jest:
 napisanie tekstu hymnu do dowolnie znanej melodii - piosenki
harcerskiej/turystycznej itp., która nie narusza praw osób trzecich lub
 napisanie oryginalnego tekstu wraz z melodią.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy sympatycy Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, tj. nauczyciele, uczniowie i rodzice itd.,
3. Celem konkursu jest:
a) uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej,
b) wzbogacenie tradycji i symboli szkoły,
c) popularyzacja szkoły oraz jej Patrona – Janusza Kusocińskiego w środowisku
lokalnym,
d) rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.
III. Warunki uczestnictwa
1.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenia, zgodnie z załącznikami do Regulaminu:
 wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw
majątkowych do napisanego hymnu (Załącznik nr 1),
 stwierdzające, że jest się autorem pracy konkursowej, napisane dzieło jest oryginalne,
nie było wcześniej oceniane i publikowane oraz nie narusza praw osób trzecich,
(Załącznik nr 3),
 wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie konkursowej (Załącznik nr 4).
c) w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie podpisuje
rodzic/opiekun prawny, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2.

Regulamin i karty zgłoszenia można odbierać z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Janusza Kusocińskiego w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik lub pobrać ze
strony internetowej www.sp5swidnik.edupage.org.

3.

Wyłoniony drogą niniejszego konkursu hymn staje się własnością Organizatora konkursu.
Zwycięzca konkursu zobowiązany jest przenieść na Szkołę Podstawowa nr 5
w Świdniku prawa autorskie do napisanego tekstu lub tekstu i melodii.

4.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw autorskich, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie,
zrekompensuje Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku, jako wyłącznie odpowiedzialny,
wszelkie koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń
odszkodowawczych.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą oraz jej Patronem.
Hymn powinien zawierać przynajmniej jedną zwrotkę i refren.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.
Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej w formacie A4 oraz w formie
elektronicznej (płyta CD lub DVD).
Prace konkursowe opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora, adres
zamieszkania, nr telefonu - należy dostarczyć w zaklejonej kopercie
z napisem:
„Konkurs na napisanie hymnu Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku
im. Janusza Kusocińskiego”.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość
naniesienia poprawek.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1.

2.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6,
21-040 Świdnik lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 30 marca 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 nie będą podlegały ocenie Komisji
Konkursowej.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Nadesłane prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność pracy z tematem,
b) trafne i ciekawe jego ujęcie,
c) oryginalność tekstu (tekst nie może być kopią już istniejących utworów),
d) nawiązanie do sylwetki Patrona szkoły
e) zaprezentowanie charakteru szkoły,
f) zawartość merytoryczna,
g) poprawność językowa i stylistyczna,
h) realizacja wyznaczników gatunku (hymnu).
VII. Zasady przyznawania nagród
1.

Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
w Świdniku – Tomasza Szydło, oceni dostarczone prace i dokona wyboru laureata
konkursu na napisanie hymnu.

2.

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

3.

Zwycięzca konkursu otrzyma ufundowany specjalnie na tę okoliczność puchar. Nagroda
zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i formie określonej przez Organizatora.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu
oraz zamieszczenie ich na portalu internetowym szkoły sp5swidnik.edupage.org w terminie nie
późniejszym niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na napisanie hymnu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego

WYRAŻENIE ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE
NA ORGANIZATORA KONKURSU CAŁOŚCI PRAW MAJĄTKOWYCH
w związku z napisaniem hymnu Szkoły

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………….………….....…….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu na napisanie hymnu Szkoły, całości autorskich praw majątkowych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i na zawarcie umowy przenoszącej prawa majątkowe
w przypadku wygrania konkursu.

…….....................................................................
(czytelny podpis uczestnika konkursu lub przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu na napisanie hymnu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego

WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ NIELETNIEGO W KONKURSIE
Ja niżej podpisany/a
…………….……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na udział nieletniego w konkursie na napisanie
hymnu dla Szkoły na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

.............................................................
(data, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu na napisanie hymnu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………….………….....…….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

oświadczam, że złożona przeze mnie praca w konkursie organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 5 w Świdniku na napisanie hymnu jest mojego autorstwa, nie narusza praw
osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................
(data, czytelny podpis)

Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu na napisanie hymnu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………….………….....…….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej
dla potrzeb konkursu na napisanie hymnu dla Szkoły, organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
................................................................
(data, czytelny podpis)

