Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Gdańsku
zaprasza do udziału
w KONKURSIE NA TEKST
DO PIOSENKI O PAŁACU MŁODZIEŻY W GDAŃSKU
Regulamin
ORGANIZATOR:
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CEL KONKURSU:
 stworzenie tekstu do piosenki o Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
 rozwijanie fantazji i wyobraźni uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
ich rodziców oraz pracowników Pałacu Młodzieży.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Adresat:



konkurs jest przeznaczony dla uczestników zajęć w
i nauczycieli
Wymagania:




Pałacu Młodzieży, ich rodziców

jedna osoba może przesłać jeden lub dwa teksty konkursowe,



tekst powinien być sylabotoniczny lub sylabiczny (jednakowa ilość sylab w wersie, rytm
i rym, sześcio- lub ośmiozgłoskowiec) oraz posiadać refren,
tekst powinien posiadać tytuł, być wesoły i pogodny, związany z działalnością Pałacu
Młodzieży w Gdańsku,
teksty należy napisać na komputerze i wydrukować,



wypełnioną kartę uczestnika należy dołączyć do tekstu.



TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:




do 15 grudnia 2017 r. - złożenie tekstu w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Gdańsku,

10 stycznia 2018 r., - opublikowanie wyniku konkursu na stronie Pałacu Młodzieży
w Gdańsku - www.pmgdansk.pl
OCENA I NAGRODY:
 teksty oceni jury powołane przez organizatora,
 jury dokona wyboru tekstu, do którego zostanie skomponowana muzyka i powstanie
piosenka o Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
 autor wybranego tekstu otrzyma nagrodę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

_____ ______________________
Pałac Młodzieży | im. Obrońców Poczty Polskiej | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk
tel. 58 301 40 09 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pmgdansk.pl | www.pmgdansk.pl












przesłanie tekstów na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego wykorzystania tekstu w celu promocji Pałacu Młodzieży
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi
zmianami),
przesłanie tekstu na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
praw autorskich,
organizator ma prawo do modyfikowania treści nadesłanego tekstu na potrzeby
dostosowania go do tworzonej piosenki,
nadesłanie tekstów wraz z kartą zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie,
autor tekstu/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób
trzecich,
gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawo autorskie) osób trzecich,
nadesłanych tekstów nie zwracamy,
organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku,
gdyby żaden tekst nie został wybrany.

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku
tel. (58) 301 60 07; e-mail:imprezy@pmgdansk.pl, sala 28

