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Regulamin konkursu 
„Melodia dla fontanny” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy powstania Miasta Żory, poprzez 
zaangażowanie mieszkańców w wybór melodii stanowiącej element pokazu świetlno-
dźwiękowego wykonywanego przez fontannę multimedialną, zlokalizowaną na Rynku 
w Żorach. 

2. Organizatorem Konkursu pn. „Melodia dla fontanny”, zwanego w dalszej części 
Regulaminu Konkursem jest Gmina Miejska Żory. 

3. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Żory odpowiedzialną za przeprowadzenie 
Konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. 

4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.zory.pl. 

5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie 
internetowej www.zory.pl. 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wskazanie tytułu i wykonawcy utworu muzycznego, który 
będzie elementem pokazu świetlno-dźwiękowego wykonywanego przez fontannę 
multimedialną zlokalizowaną na Rynku w Żorach. 

2. Utwór muzyczny musi umożliwiać stworzenie dla niego pokazu świetlno-
dźwiękowego, który będzie wykonywany przez fontannę na Rynku w Żorach. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Żor w każdym wieku.  

2. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Zabronione jest  uczestnictwo w konkursie członków Kapituły Konkursu oraz ich rodzin 
(tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu).  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie 
określonym w §4 regulaminu, prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej zawierającej 
tytuł i wykonawcę utworu. 

5. Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1  
lub załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu, oświadczenie o: 

a) spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,  

b) akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, w tym wizerunku, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody. Administratorem danych osobowych zebranych 
podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy Organizator, 

c) w przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodzie rodzica/opiekuna prawnego na 
wzięcie przez dziecko/podopiecznego udziału w konkursie. 

 

§ 4 

Wymagania konkursowe 

1. Zgłoszenie propozycji utworu muzycznego do konkursu jest bezpłatne. Każdy uczestnik 
może zgłosić dokładnie jedną propozycję utworu muzycznego.  

2. Uczestnik dostarcza wypełnioną Kartę Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 lub 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego 
Regulaminu lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 
lub nieaktualnych danych przez Uczestnika Konkursu. 

5. Zgłoszenie propozycji utworu muzycznego w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
Regulaminu. 

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora 
z tytułu niewykorzystania przez Organizatora zgłoszonych do Konkursu utworów 
muzycznych.  

7. Zgłaszane utwory nie mogą naruszać dobrych obyczajów oraz zawierać wulgaryzmów. 

 

§ 5 

Miejsce i termin składania kart zgłoszeniowych 

1. Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 31.10.2022 r., do godz. 14:00 w następujący sposób: 
- bezpośrednio do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9,  
44-240 Żory, 
- pocztą na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 
Żory (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Melodia dla fontanny”),  
- przesłać w wersji elektronicznej na adres: wpks@um.zory.pl, w tytule wiadomości 
wpisując „Konkurs Melodia dla fontanny”. W przypadku zgłoszenia elektronicznego,  
należy przesłać skan podpisanej Karty Zgłoszeniowej. 

2. O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data wpływu do Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu lub na adres email: wpks@um.zory.pl  

3. Projekty złożone po terminie wskazanym w §5 ust. 1 nie biorą udziału w Konkursie.  
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§ 6 

Ocena projektów i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator powoła Jury Konkursowe, które dokona weryfikacji zgłoszonych utworów 
muzycznych. 

2. Jury Konkursowe oceni zgłoszone utwory muzyczne po uprzedniej ocenie formalnej, 
dokonanej przez pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.  

3. Ocena Jury Konkursowego obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych 
niniejszym Regulaminem. Podczas oceny będą brane pod uwagę możliwości 
wykorzystania utworu muzycznego jako element pokazu świetlno-dźwiękowego..  

4. Jury Konkursowe w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru utworów, które zostaną 
poddane pod głosowanie internetowe. W głosowaniu internetowym ostanie 
wyłonionych pięć utworów, które zostaną wykorzystane w pokazach świetlno-
dźwiękowych wykonywanych przez fontannę na Rynku w Żorach. 

5. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od rozstrzygnięcia Konkursu 
nie przysługuje uczestnikowi Konkursu odwołanie. 

6. W głosowaniu internetowym w formie ankiety każdy głosujący będzie mógł oddać głos 
na pięć utworów.  

7. Ostateczne wyniki Konkursu, tj. utwory, które zdobędą największą ilość głosów w 
głosowaniu internetowym wraz z nazwiskami osób, które zgłosiły te utwory do Konkursu, 
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zory.pl. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu i nieprzyznania nagród, 
jeżeli zdaniem Jury Konkursowego żaden ze zgłoszonych utworów nie będzie spełniał 
wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 7 

Harmonogram i nagrody 

1. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane są do 25.10.2022 r., do godz. 14:00. Karty 
Zgłoszeniowe złożone po tym terminie nie będą poddawane ocenie Jury Konkursowe.  

2. W terminie do 28.10.2022 r. Jury Konkursowe dokona oceny zgłoszonych propozycji 
utworów muzycznych wyłoni utwory, które zostaną poddane pod głosowanie 
internetowe. 

3. W terminie od 02.11.2022 r. do 04.11.2022 r. zostanie przeprowadzone głosowanie 
internetowe na stronie www.zory.pl. 

4. Zwycięzcami Konkursu zostanie pięciu autorów propozycji utworów muzycznych, które 
otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu internetowym. 

5. Nagrodami w Konkursie będą upominki ufundowane przez Miasto Żory. 

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu telefonicznie. 
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7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Organizatora najpóźniej 10.11.2022 r. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie 
o ochronie danych  -Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu  
„Melodia dla fontanny” takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, 
adres e-mail. 

b) W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się przez email: iod@um.zory.pl, tel.: 32 43 48 133, 

c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie się odbywać na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu, 
w tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji 
na temat Konkursu, jego Laureatach w mediach, a także w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia RODO. 

e) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest:  

- umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 
- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 
- opublikowanie informacji o wynikach konkursu, 
- archiwizacja dokumentów.  

2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale 
konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody. 

3. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie 
stosownej informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w celu archiwalnym przez 
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ustawy o narodowym  
zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 164) tj. 5 lat.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są:  firmy informatyczne 
świadczące usługi informatyczne, urzędy  i podmioty działające na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, członkowie Kapituły Konkursu, a w zakresie imienia i 
nazwiska oraz wizerunku Laureata uczestnicy i publiczność będąca przy rozdawaniu 
nagród oraz osoby śledzące działalność Organizatora.  

6. Uczestnikom konkursu przysługuje: 
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a) prawo  dostępu do treści danych, 
b) sprostowania danych, 
c) usuwanie danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) przenoszenia danych, 
f) cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru-Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). 

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw 
trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu 
nagród . 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 
i warunki prowadzenia Konkursu.  

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. 
Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego stronie 
internetowej (www.zory.pl). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia / wydłużenia czasu trwania Konkursu, 
przerwania go lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub 
opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.  

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez 
Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 32 43 48 194 
lub 32 43 48 176. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.  

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 


