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Regulamin #WspólneKolędowanieGminaGorzyce 

Regulamin określa zasady udziały w projekcie pod nazwą 

„#WspólneKolędowanieGminaGorzyce”.  

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 

Gorzyce, zwany dalej Organizatorem. 

Cel projektu: 

1. Stworzenie materiału audiowizualnego do podkładu muzycznego kolędy 

„Anioł Pasterzom mówił” (zwanego dalej Teledyskiem), w którym zostaną 

wykorzystane nadesłane przez uczestników projektu nagrania audiowizualne 

(lub ich fragmenty), zawierające wykonanie przez uczestników kolędy „Anioł 

Pasterzom mówił” (śpiew wraz z wizerunkiem uczestników). 

2. Teledysk będzie rozpowszechniany publicznie przez Organizatora, w tym 

w Internecie. 

Uczestnicy: 

1. Projekt skierowany jest do każdego, kto śpiewa lub gra; zarówno amatorsko 

jak i profesjonalnie. 

2. Uczestnik, który chce wziąć udział w projekcie, powinien wykonać 

(zaśpiewać) kolędę „Anioł Pasterzom mówił” (tekst załącznik nr 1 do 

regulaminu) do podkładu muzycznego oraz nagrać wykonanie piosenki 

w formie audiowizualnej.  

3. Podkład zostanie udostępniony w formie filmu na kanale YouTube w dwóch 

wersjach: z linią melodyczną i bez linii melodycznej. 

4. Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika projektu postanowień 

regulaminu. 

Zasady: 

1. Wykonanie piosenki może nastąpić solo lub zespołowo. 

2. Wykonawca nie otrzyma za wykonanie utworu żadnego wynagrodzenia. 
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3. Do projektu można zgłaszać wyłącznie prace przygotowane samodzielnie 

(solo lub zespołowo), której autorami są osoby zgłaszające i do których 

osobom tym przysługuje pełne autorskie prawa majątkowe. 

4. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, a także zawierać treści 

powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, obrażające uczucia innych 

osób itp. 

5. Prace należy przesłać do dnia 19 grudnia 2020 r. do godziny 23.59, na 

adres mailowy: koledowanie@gokgorzyce.pl 

6.  Do wiadomości mailowej należy załączyć zgodę na korzystanie z nadesłanej 

pracy i wizerunku uczestnika według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

regulaminu (dołączyć skan, zdjęcie lub przepisać odręcznie). 

7. W przypadku pracy zespołowej, każda z osób biorących udział w wykonaniu 

musi złożyć osobistą zgodę. 

8. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, oprócz zgody 

z Załącznika nr 2, należy załączyć zgodę przedstawiciela ustawowego według 

wzoru stanowiącego |Załącznik nr 3 do regulaminu (dołączyć skan, zdjęcie 

lub przepisać odręcznie). 

9. Plik zawierający nagranie wykonanie piosenki, należy wysłać przy użyciu 

www.wetransfer.com zgodnie z regulaminem serwisu lub innego narzędzia 

transferowego oraz wygenerować adres URL (link) do zamieszczonego 

transferu danych, który należy wkleić do wiadomości e-mail zawierającej 

zgłoszenie pracy. 

10. Jako nazwę pliku należy podać adres mailowy uczestnika 

(np. JanNowak@poczta.com). 

Prawa autorskie: 

1. Z chwilą nadesłania pracy uczestnik (uczestnicy) projektu, będący autorem 

(autorami) pracy, udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie z pracy (nagrania utworu i artystycznego wykonania 

utworu) - w całości lub dowolnie wybranych fragmentów- do celów 

związanych z przeprowadzeniem projektu oraz stworzeniem 

i rozpowszechnianiem Teledysku. 

2. Uczestnik (uczestnicy) projektu zezwala Organizatorowi na dokonywanie 

zmian w utworze i artystycznym wykonaniu utworu do celów określonych 

mailto:JanNowak@poczta.com
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w pkt 1, w tym skrótów, cięć, przemontowań, modyfikowania całości lub 

pojedynczych fragmentów, ich korekty oraz łączenia z innymi utworami. 

3. Z chwilą nadesłania pracy uczestnik (uczestnicy) projektu, będący autorem 

(autorami) pracy, wyrażają nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie ich 

wizerunku (w tym imię i nazwisko, głos, utrwalenie twarzy i sylwetki) przez 

Organizatora i inne podmioty, którym organizator udzieli takiej zgody- 

w całości lub dowolnie wybranych fragmentów- do celów związanych 

ze stworzeniem i rozpowszechnianiem Teledysku. 

4. Uczestnik projektu oświadcza, że praca zgłoszona do projektu stanowi 

przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz że nie narusza on 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, 

gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa 

autorskie lub pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich, uczestnik 

zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie 

w związku z naruszeniem tych praw. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 

Plac Erazma Mieszczańskiego 10 

39-432 Gorzyce 

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez administratora w celu 

organizacji i przeprowadzenia projektu oraz stworzenia i rozpowszechniania 

teledysku. 

3. Informacja na temat przetwarzanych danych osobowych stanowi Załącznik 

nr 4 do regulaminu. 
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