REGULAMIN KONKURSU NA HYMN KLUBU SPORTOWEGO UNIA KALETY
I Organizator i przedmiot konkursu:
Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALETACH wraz z Zarządem KS UNIA
KALETY ogłasza konkurs na HYMN w postaci utworu, który stanie się oficjalnym elementem
identyfikacji placówki. Wybrany hymn będzie przeznaczony do celów:
identyfikacyjnych,
promocyjnych.
II Cel konkursu:
-

rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
propagowanie wartości sportowych.

III

Założenia ogólne:

1.

Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

2.

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.

3.

Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

4.

Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.

5.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV Warunki uczestnictwa:
1.

Konkurs ma charakter otwarty.

2.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

-

zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,

-

dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

-

złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

V Forma prezentacji pracy konkursowej:
1.

Projekt hymnu (słowa) winien charakteryzować się następującymi cechami:

-

być proste i łatwe do zapamiętania,

-

być łatwo identyfikowane z KS UNIA KALETY,

-

być ściśle związane z KS UNIA KALETY

2. Tekst hymnu powinien być w formie wiersza i zawierać maksymalnie dwie zwrotki i refren.
3. Tekst powinien zostać zapisany w formacie Word.
VI Miejsce i termin składania projektów:
1.Projekty w wersji elektronicznej proszę przesłać do dnia 15 marca 2021r. na adres mailowy:
psp1@kalety.pl

2. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, że projekt jest
moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora
Konkursu”(załącznik nr 1) oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2).
3.Prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4.Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
VII Kryteria oceny projektów:
1. Projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
-

zgodność pracy z regulaminem,
zgodność treści z tematem,
walory artystyczne,
poprawność merytoryczna i językowa,

2.Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów.
3.W razie równej punktacji kilku prac o wyborze decyduje Komisja.
4.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
VIII Terminarz:
1.Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021r.
2.Projekty należy dostarczyć do 15.03.2021r.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA HYMN
1.

Imię i nazwisko- …………………………………………………………………………………

2.

Adres zamieszkania - …………………………………………………………………………

3. Numer telefonu

- ………………………………………………………………………………

4. Adres e-mail - …………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez
Organizatora Konkursu

…….……………………
(podpis autora)

………………………………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

