
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  9 /2009r.
z dnia 23 marca 2009r.

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST I MUZYKĘ HYMNU 
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na tekst i muzykę 
hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny, zwanego dalej konkursem.

1.  Organizatorzy konkursu:
Gmina   Juchnowiec  Kościelny  –  Urząd  Gminy   Juchnowiec  Kościelny,  ul.  Lipowa  10, 
16- 061  Juchnowiec Kościelny  zwana dalej Organizatorem.

2. Adresaci konkursu: 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich, którym bliska jest tradycja, kultura, 
piękno Gminy Juchnowiec Kościelny i potrafią to piękno wyrazić słowami, które mogłyby stanowić 
tekst hymnu oraz muzyką, która może stanowić jego melodię.

3. Cele konkursu: 
• Wybór tekstu i muzyki  hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny

4. Kategorie konkursu: tekst  i  muzyka hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny

5.  Warunki  (techniczne)  zgłoszenia  tekstu  i  muzyki  projektu  hymnu  do  konkursu  oraz 
warunki uczestnictwa: 

• Kompozycja muzyki na hymn powinna zawierać zapis nutowy w wersji papierowej wraz 
z nagraniem na dowolnym nośniku magnetycznym –  taśma magnetofonowa lub CD;

• Tekst na  hymn powinien być przedłożony w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na 
dowolnym nośniku magnetycznym.

• Muzyka i tekst  hymnu musi być kompozycją własną;
• Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:

a) dane teleadresowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, 
numer  telefonu  kontaktowego  oraz  adres  skrzynki  mailowej),  
b)  pisemne oświadczenie autora,  że muzyka i tekst  są jego własnym dziełem i  wszelkie 
prawa  autorskie  należą  do  niego  –  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu;  
c)  pisemne oświadczenie  przeniesienia  na rzecz  Gminy Juchnowiec  Kościelny -  Urząd 
Gminy  Juchnowiec  Kościelny  autorskich  praw  majątkowych  w  przypadku  wygrania 
konkursu  na  tekst  i  muzykę  hymnu  Gminy  Juchnowiec  Kościelny   –  Załącznik  nr  2 
Regulaminu;

• Na konkurs należy nadesłać prace niepublikowane w ilości  dwóch egzemplarzy; 
• Ilość nadesłanych projektów muzyki i tekstów przez jednego autora jest nieograniczona.

• Kompozycja konkursowa powinna być przesłana w kopercie opisanej "KONKURS – 
PROJEKT  HYMNU"  („Konkurs  na  tekst  i  muzykę  hymnu  Gminy  Juchnowiec 
Kościelny”);

6. Warunki oceny oraz wyboru w konkursie na tekst i melodię hymnu Gminy Juchnowiec 
Kościelny.

• Muzykę  i  tekst  nadesłany  w  ramach  niniejszego  konkursu  oceniać  będzie  Komisja 
Konkursowa;



• Przy ocenie  nadesłanych  prac  Komisja  Konkursowa  kierować  się  będzie  następującymi 
kryteriami:  spełnieniem  wymogów  określonych  Regulaminem,  oryginalnością, 
pomysłowością, estetyką i walorami użytkowymi projektu;

• Przewodniczący  Komisji  Konkursowej  ogłasza  wyniki  konkursu  oraz  przedstawia  je 
Organizatorowi, a następnie na posiedzeniu sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny;

• Organizator przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe dla laureatów konkursu;
• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  danych  osobowych  autorów 

kompozycji w związku z celami konkursu;
• Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora majątkowe prawa autorskie do 

zwycięskiego tekstu i  melodii  w następujących zakresach: wykorzystania kompozycji  do 
wszelkiej  prezentacji  (nagrania,  wydania,  wystawiania,  pokazywania,  wypożyczania  - 
wszystkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzenia do obrotu;

• Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych, niezależnie od wyników 
konkursu;

• Organizator  konkursu zastrzega  sobie  prawo do unieważnienia  konkursu bez  podawania 
przyczyny;

• Prace nie spełniające warunków Regulaminowych nie będą brane pod uwagę w konkursie; 
• Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureata konkursu będzie ostateczna;
• Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy w mediach, 

a jej autor wyraża na to zgodę;
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zasad niniejszego Regulaminu; 
• W razie nie rozstrzygnięcia konkursu, będzie ogłoszony ponowny termin składania nowych 

prac i ich oceny; 
• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
• Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

7. Terminy i miejsce składania prac: 
• Termin składania prac konkursowych (tekst i  muzyka) upływa z dniem 24 kwietnia 2009 r.; 
• Prace  należy  przesyłać  na  adres:  Urząd  Gminy  Juchnowiec  Kościelny,  ul.  Lipowa  10, 

16-061  Juchnowiec  Kościelny  lub  składać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10 , 16-061 Juchnowiec Kościelny , Dziennik Podawczy – sekretariat.

• Prace,  które  wpłyną  do  Urzędu  Gminy  po  wyżej  określonym  terminie  nie  będą 
rozpatrywane przez Komisje Konkursową; 

• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 29 maja 2009 r.;
• O terminie wręczenia nagrody laureat zostanie powiadomiony pisemnie.  Ponadto wyniki 

konkursu oraz informacja o terminie publicznej prezentacji ogłoszone zostaną w mediach 
oraz na stronie internetowej – www.juchnowiec.gmina.pl

8. Wykorzystanie zwycięskiej pracy konkursowej wyłonionej w konkursie:
• Zwycięski tekst i muzyka konkursowa zostanie przedstawiona Radzie  Gminy Juchnowiec 

Kościelny  jako  projekt  hymnu  gminy  wraz  z  wnioskiem  o  przyjęcie  hymnu  Gminy 
Juchnowiec Kościelny;

• W przypadku akceptacji wniosku o przyjęcie hymnu Gminy przez Radę Gminy Juchnowiec 
Kościelny, zwycięska praca konkursowa stanie się hymnem Gminy Juchnowiec Kościelny. 

Informacji udziela: Referat ds. Promocji i Rozwoju Urzędu  Gminy Juchnowiec Kościelny - 
tel. 085 713 28 93, 085 713 28 80, e-mail: bpolinska@ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl 

mailto:bpolinska@ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl

