ZARZĄDZENIE NR VII/40/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Orzesze
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się Konkurs na Hejnał Miasta Orzesze.
§ 2. Konkurs odbywa się na podstawie Regulaminu Konkursu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy ze
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/40/2016
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 8 marca 2016 r.
Regulamin Konkursu na Hejnał Miasta Orzesze
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na Hejnał Miasta Orzesze,
zwanym dalej Konkursem.
1. Organizator Konkursu:
Burmistrz Miasta Orzesze
2. Adresaci Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest głównie do muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz
uczniów szkół muzycznych i studentów wyższych uczelni muzycznych. Uczestnik musi być pełnoletni.
3. Cele Konkursu:
3.1. Uzyskanie projektu muzycznego Hejnału Miasta Orzesze rozszerzającego akcenty promujące Miasto
Orzesze.
3.2. Wzbogacenie tradycji kulturalnych miasta.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
4.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
4.2. Kompozycja konkursowa powinna zawierać zapis nutowy w jednym egzemplarzu oraz nagranie na
płycie CD w dwóch egzemplarzach.
4.3. Kompozycja powinna nawiązywać do tradycji i kultury miejscowości.
4.4. Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 20 sekund i nie dłuższą niż 60 sekund.
4.5. Kompozycja powinna stanowić zapis nutowy z oznaczeniem: metrum, tonacji, tempa i sposobu
interpretacji.
4.6. Wymagane jest opracowanie hejnału na trąbkę solo.
4.7. Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
· Dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
telefonu oraz adres skrzynki mailowej) - Załącznik nr 1 do Regulaminu,

PESEL, numer

· Pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa autorskie należą do niego –
Załącznik nr 2 do Regulaminu,
· Pisemne oświadczenie autora dotyczące przeniesienia na rzecz Miasta Orzesze autorskich praw
majątkowych w przypadku wygrania Konkursu na Hejnał Miasta Orzesze– Załącznik nr 3 do Regulaminu,
· Powyższe dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej KONKURS NA HEJNAŁ
MIASTA ORZESZE
4.8. Na Konkurs należy nadesłać prace niepublikowane: zapis nutowy w jednym egzemplarzu oraz nagranie
na płycie CD w dwóch egzemplarzach.
4.9. Jeden autor na Konkurs może zgłosić kilka kompozycji.
5. Kryteria oceny utworów zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskiej pracy konkursowej:
5.1. Kompozycje nadesłane w ramach niniejszego Konkursu oceniać będzie komisja konkursowa powołana
przez Burmistrza Miasta Orzesze.
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5.2. Forma prezentacji poszczególnych kompozycji będzie polegać na odtworzeniu jej na nośniku CD oraz
wglądu w materiały nutowe.
5.3. Przy ocenie nadesłanych prac komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
spełnieniem wymogów określonych Regulaminem, oryginalnością i pomysłowością.
5.4. Rozstrzygnięcie konkursu – zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania (zwykła większość
głosów członków komisji konkursowej).
5.5. Po ocenie prac konkursowych członkowie komisji konkursowej wskażą autora zwycięskiej pracy.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autora kompozycji, w związku
z celami Konkursu.
5.7. Miasto Orzesze nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu na wszelkich polach
eksploatacji: wykorzystania kompozycji do wszelkiej prezentacji (nagrania, wydania, wystawiania,
pokazywania, wypożyczenia - wszelkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu.
5.8. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych niezależnie od wyników Konkursu.
5.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
5.10. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
5.11. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureata Konkursu jest ostateczna.
5.12. Autor utworu, który stanie się Hejnałem Miasta Orzesze otrzyma zestaw materiałów promocyjnych
Miasta Orzesze.
6. Termin i miejsce składania prac:
6.1. Termin składania prac konkursowych upływa 9 maja 2016 r. o godz.15:30.
6.2. Prace z dopiskiem: „Konkurs na Hejnał Miasta Orzesze” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego Orzesze lub przesłać na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. św. Wawrzyńca nr 21
43–180 Orzesze
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze
www.orzesze.pl
6.3. Prace, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2016 roku.
6.5. O terminie wręczenia nagrody laureat zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo.
7. Załączniki do Regulaminu:
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 – oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
Wszelkich informacji udziela:
Kierownik Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy
ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom
oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Orzesze
tel. 32 3248822
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Zgłoszenie konkursowe
…………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(adres, miejsce zamieszkania)
……………………………………
(nr telefonu)
…………………………………..
(adres e-mail)
…………………………………..
(PESEL)
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Orzesze organizowanego przez Burmistrza
Miasta Orzesze.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r., poz.
2135) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu na ich opublikowanie w
przypadku wygrania Konkursu.
………………………….
(data)
………….……………………
(czytelny podpis Autora)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa należą do niego
………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………
(adres, miejsce zamieszkania)
…………………………………………
(nr telefonu)
…………………………………………
(adres e-mail)
………………………………………….
(PESEL)
OŚWIADCZENIE AUTORA
1. Oświadczam, że ja .................................... ...............................................................................................
(imię i nazwisko)
jestem autorem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
dzieła ................................................. (tytuł konkursu „Konkurs na Hejnał Miasta Orzesze”).
2. Jako autor wyżej wymienionego dzieła oświadczam, iż:
a) powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny oraz spełnia wymogi przynależne utworowi
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) oświadczam także, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich,
c) posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie praw autorskich oraz praw
pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone
prawami osób trzecich.
......................................
(data)
...................................
(czytelny podpis Autora)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Pisemne oświadczenie Autora dotyczące przeniesienia na rzecz Miasta Orzesze autorskich praw
majątkowych w przypadku wygrania Konkursu na Hejnał Miasta Orzesze
…………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(adres, miejsce zamieszkania)
……………………………………
(nr telefonu)
…………………………………..
(adres e-mail)
…………………………………..
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
1. Przenoszę na Miasto Orzesze wszelkie autorskie prawa majątkowe, dotyczącekompozycji zgłoszonej
do Konkursu,
2. Przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych melodii konkursowej dostarczonej Organizatorowi do
nieograniczonego, bezpłatnego i bezterminowego korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) następuje nazasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo
do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz
wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności na polu
eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: wyłącznego
używania i wykorzystania melodii, będących przedmiotem konkursu, we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej oraz wykorzystywania melodii w każdej formie z użyciem wszelkich
środków technicznych w szczególności zapisu magnetycznego techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek
nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR,
DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią
m.in.:
a) utrwalenie melodii i jej zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych wszelkimi
technikami,
b) wprowadzanie do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) publiczne wykonanie lub odtworzenie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e) wystawienie, najem, dzierżawa i bezpłatnego użyczenia,
f) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
telewizyjną,
h) rozpowszechnianie przez internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp),
intranet, extranet i inne sieci komputerowe.
3. Zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Przekazana przeze mnie w formie nośnika CD i zapisu nutowego kompozycja staje się własnością Miasta
Orzesze z chwilą przekazania.
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5. Zostając laureatem Konkursu zobowiązuję się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora
konkursu z tytułu wykorzystania przez niego melodii dostarczonych do Konkursu.
Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przeze mnie Konkursu.
.........................
(data)
..............................................
(czytelny podpis Autora)
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