Regulamin Konkursu na hejnał miasta Siechnice
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na hejnał miasta
Siechnice, zwanym dalej Konkursem.
§1
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Siechnice – Centrum Kultury w Siechnicach.
2. Konkurs został objęty patronatem Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu.
3. Fundatorem nagród wskazanych w §7 jest Peter Lacker Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żernicka 9
w Świętej Katarzynie.
§2
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do kompozytorów, muzyków zawodowych, uczniów
i absolwentów szkół muzycznych, a także studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych.
§3
Głównym celem Konkursu jest wybór utworu, który zostanie hejnałem miasta Siechnice – symbolem
wzmacniającym poczucie tożsamości jego mieszkańców oraz wzbogacającym lokalne tradycje
kulturalne.
§4
1. Przedmiotem Konkursu jest jednogłosowy utwór (zwany dalej Kompozycją konkursową) na
trąbkę solo o charakterze hejnału oraz czasie trwania od 30 sekund do 60 sekund.
2. Kompozycja konkursowa musi być kompozycją własną, wcześniej niepublikowaną drukiem oraz
nienagrodzoną na innym konkursie kompozytorskim.
3. Kompozycja konkursowa powinna być zapisana w programie do edycji nut, zgodnie z zasadami
notacji muzycznej.
4. Kompozycja konkursowa może nawiązywać do tradycji oraz kultury miasta, gminy i regionu.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 autorskie kompozycje konkursowe.
6. Do partytury Kompozycji konkursowej należy dołączyć nagranie lub symulację komputerową
utworu w formacie mp3, na płycie CD lub innym nośniku danych np. pamięć flash.
7. Do Kompozycji konkursowej należy obowiązkowo dołączyć:
- wypełniony załącznik nr 1 do Regulaminu – zgłoszenie konkursowe zawierające: dane autora
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres skrzynki mailowej) oraz
ewentualnie dane rodzica lub opiekuna prawnego;
- wypełniony załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie autora, że zgłoszona kompozycja
konkursowa jest jego autorskim dziełem i wszelkie prawa autorskie należą do niego oraz
ewentualnie dane rodzica lub opiekuna prawnego;
- wypełniony załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie autora dotyczące przeniesienia na
rzecz Gminy Siechnice autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania Konkursu oraz
ewentualnie dane rodzica lub opiekuna prawnego,
- wypełniony załącznik nr 4 do Regulaminu - klauzula informacyjna
8. zgłoszenie kompozycji konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

§5
1. Tryb i kryteria oceny zgłoszonych utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji:
1) utwory oceniać będzie komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Siechnic;
2) organizator Konkursu oznaczy godłem poszczególne prace konkursowe przed przekazaniem
ich do oceny komisji. Personalia autorów zostaną ujawnione komisji konkursowej dopiero po
wyborze zwycięzcy Konkursu;
3) forma prezentacji poszczególnych kompozycji podczas obrad komisji będzie polegać na
odtworzeniu nagrania oraz wglądu w materiały nutowe;
4) przy ocenie komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: spełnieniem
wymogów określonych w § 4 Regulaminu oraz jakością, oryginalnością kompozycji i jej
nawiązaniem do tradycji i kultury;
5) prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie;
6) kompozycja, która w opinii komisji konkursowej zasługuje na zwycięstwo w Konkursie,
zostanie wybrana w drodze głosowania (zwykła większość głosów członków komisji
konkursowej), czego potwierdzeniem będzie sporządzony protokół prac komisji;
7) decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania zwycięzcy Konkursu jest ostateczna.
2. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych niezależnie od wyników
Konkursu.
§6
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów kompozycji,
w związku z przebiegiem Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub nierozstrzygania Konkursu na każdym
etapie procedury konkursowej.
§7
1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody:
1) Zwycięzca Konkursu – autor kompozycji, która zajęła pierwsze miejsce, otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto);
2) Zdobywca drugiej nagrody w Konkursie – autor kompozycji, która zajęła drugie miejsce,
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto (słownie: dwa i pół tysiąca złotych brutto),
3) Zdobywca trzeciej nagrody w Konkursie – autor kompozycji, która zajęła trzecie miejsce
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt
złotych brutto),.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) od nagrody zostanie poprany w formie ryczałtu należny podatek w
wysokości 10% wygranej.
3. Organizator nabędzie bezterminowo autorskie prawa majątkowe do kompozycji wymienionych w
punktach 1)-3) na wszelkich polach eksploatacji (nagrania, wydania, odtwarzania, wystawiania,
wypożyczenia - wszelkie formy udostępniania) w oparciu o podpisaną umowę o przekazanie i
przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§8
Termin i miejsce składania zgłoszeń konkursowych:

- termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 15.09.2022 roku o godz. 14:40. Zgłoszenia, które
wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą spełniać warunków określonych w § 4 nie będą
rozpatrywane;
Zamkniętą kopertę z dopiskiem: „KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA SIECHNICE”, zawierającą partyturę
utworu konkursowego, nośnik danych oraz wymagane załączniki należy złożyć osobiście, w
zamkniętej kopercie w Sekretariacie Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15 , 55-011
Siechnice, osobiście lub pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu.
§9
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
§10
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 1 października 2022 roku.
§11
O terminie wręczenia narodów zwycięzca Konkursu oraz zdobywcy nagród zostaną powiadomieni
pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo.

Załączniki do Regulaminu, o których mowa w §4 ustęp 7:
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie konkursowe.
Załącznik nr 2 – Pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa należą do
niego.
Załącznik nr 3 – Pisemne oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Centrum Kultury w Siechnicach ul. Fabryczna 15, 55-011
Siechnice, tel. 71 311 3997, e- mail: sekretariat@kultura-siechnice.pl

