ZARZĄDZENIE NR 0050.0322.2020
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na HYMN ORNONTOWIC
Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt18 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć regulamin konkursu na HYMN ORNONTOWIC, w brzmieniu załącznika do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikowi Referatu Promocji
i Informacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.0322.2020
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 14 października 2020 r.
REGULAMIN KONKURSU NA HYMN ORNONTOWIC
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Gmina Ornontowice
II. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest:
1. Utwór muzyczny będący kompozycją słowną, napisaną na kilka głosów, do wykonania chóralnego,
niepublikowaną.
2. Wielkość utworu - nie większa niż 3 zwrotki oraz refren.
3. Melodia hymnu w systemie dur-moll lub w systemie modalnym, utrzymana w skali „przeciętnego” głosu
(g-e2), rozpisana na 4 głosy (Sopran, Alt, Tenor, Bas).
4. Tematyka utworu nawiązująca do historycznej tożsamości Ornontowic, zawierająca motyw pieśni do
św. Michała Archanioła.
III. CEL KONKURSU:
1. Celem konkursu jest:
•Wyłonienie najlepszego utworu, który stanie się HYMNEM ORNONTOWIC,
•Wyłonienie najlepszego utworu, który stanie się oficjalnym symbolem identyfikacyjnym Ornontowic,
•popularyzacja twórczości muzycznej oraz rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej.
2. Konkurs jest ogłoszony z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Ornontowice, przypadającego w roku 2021.
3. Hymn będzie wykonywany przez Gminny Chór „Jutrzenka”.
4. Hymn może być wykonywany przez inne zespoły muzyczne działające na terenie Gminy Ornontowice.
5. Hymn może być również wykonywany przez zespoły muzyczne, nie związane z Gminą Ornontowice,
po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy na ich wykonanie.
6. Hymn będzie wykonywany każdorazowo podczas ważnych uroczystości gminnych i gminnoparafialnych.
7. Inauguracyjne wykonanie hymnu przez Chór Jutrzenka,
otwierających obchody jubileuszu 30-lecia Gminy Ornontowice.

nastąpi podczas uroczystości gminnych,

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Za zgłoszenie udziału w konkursie uważa się złożenie przedmiotu konkursu, o którym
w Rozdziale II, w terminie wskazanym przez Organizatora.

mowa

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od dnia 26 października 2020 roku do dnia 26
lutego 2021 r.
3. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 2, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. W konkursie może brać udział każda zainteresowana pełnoletnia osoba.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 propozycję utworu.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w okresie od dnia 26 października
2020
roku
do dnia 26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a (Recepcja Urzędu)
w zamkniętej kopercie z napisem „Hymn Ornontowic”:
•zapisu tekstowego utworu, zapisu nutowego oraz zapisu na nośniku danych elektronicznych (pendrive, płyta
CD) amatorskiego odtworzenia hymnu ze ścieżką dźwiękową zapisaną w powszechnie używanym formacie.
•Wniosku, zawierającego:

᠆ imię i nazwisko uczestnika
᠆ aktualny adres do korespondencji,
᠆ aktualny numer telefonu
᠆ zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
᠆ zgodę na publikację wizerunku (załącznik nr 2),
᠆ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 3)
•oświadczenia, że utwór przedłożony do niniejszego konkursu nie jest plagiatem i nie został uprzednio nigdzie
odtwarzany,
•oświadczenie, że złożony został odrębnie dla każdego oświadczenia i zgody, własnoręczny podpis uczestnika
konkursu,
8. Dopuszcza się składanie prac konkursowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, SEKAP, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ze wskazaniem lokalizacji pliku ze ścieżką dźwiękową do
pobrania) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a.
9. Termin składania (nadsyłania) prac upływa z dniem 26 lutego 2021 r.. W przypadku prac przesłanych
za pośrednictwem platformy e-PUAP i SEKAP decyduje data wpłynięcia pracy na skrzynkę podawczą
Urzędu, bądź data stempla pocztowego w przypadku prac przekazywanych za pomocą operatora pocztowego.
10. Uczestnik konkursu, obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oświadczenie, że kompozycja jest jego
dziełem i wszelkie prawa należą do niego, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na hymn
Ornontowic.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.
2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.
3. Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru nagrodzonego utworu jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
4. W przypadku otrzymania przez organizatora lub członków komisji informacji (przed lub po
rozstrzygnięciu konkursu), że nagrodzony utwór stanowi plagiat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.)
lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu,
organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia
wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody. W przypadku nagrody już przekazanej – domagania się jej
dobrowolnego zwrotu lub zwrotu na drodze sądowej. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego oraz cytowana wyżej ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
VI. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATA
1. W pracach nad wyłonieniem zwycięskiego utworu będzie brała udział Komisja Konkursowa, powołana
przez Wójta Gminy.
2. W skład Komisji zostaną powołani delegowani pracownicy Organizatora oraz eksperci w dziedzinie
muzyki.
3. Komisja konkursowa podejmie werdykt większością głosów na posiedzeniu jawnym. Z posiedzenia
Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
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4. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
VII. NAGRODA W KONKURSIE:
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę stanowiącą wynagrodzenie w wysokości 3 tyś. zł brutto, które
zostanie wypłacone w oparciu o umowę o dzieło.
2. Nagrodzony jest wyłącznie jeden utwór.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskichpraw
majątkowych na wskazanych w umowie polach eksploatacyjnych, praw zależnych oraz praw własności do
egzemplarzy, na których utrwalony został utwór.
4. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości gminnych, na które zwycięzca konkursu
zostanie zaproszony.
5. Nazwisko Zwycięzcy konkursu za jego zgodą zostanie opublikowane na stronach internetowych Gminy
oraz w prasie lokalnej.
VIII. PRAWA AUTORSKIE:
1. Wysłanie propozycji hymnu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o tym, że
w chwili wysłania propozycji hymnu Uczestnik Konkursu będzie wyłącznym posiadaczem majątkowych praw
autorskich do utworu, a przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne nie naruszają majątkowych
i osobistych praw autorskich osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik Konkursu pokryje wszelkie koszty
poniesione przez Gminę Ornontowice w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Gminę Ornontowice od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2. Zwycięzca konkursu przeniesie na Gminę Ornontowice na mocy pisemnej umowy o dzieło autorskie
prawa majątkowe do utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie ą techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką yfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią
flas lub jakimkolwiek innym
nośniku pamięci;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy m gł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji oraz promocji, jak też realizowanej poprzez
nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy
użyciu sieci Internet oraz w mediach interaktywnych.
3. Zwycięzca konkursu przeniesie na Gminę Ornontowice prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do propozycji hymnu.
4. Zwycięzca konkursu przeniesie na Gminę Ornontowice własność wszystkich nośników, na którym
propozycja hymnu została utrwalona.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w rozdziale VIII, zawiera się w wartości
otrzymanej nagrody.
6. Zwycięzca konkursy upoważnia Gminę Ornontowice do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych
w stosunku do Gminy Ornontowice.
7. Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w rozdziale VII na zasadach określonych w umowie o dzieło.
IX. INNE POSTANOWIENIA:
1. Komisja konkursowa ma prawo nie przyjąć do konkursu propozycji utworu nie odpowiadającej
tematyce niniejszego utworu.
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2. Organizator zobowiązuje się do zwrotu złożonych propozycji. Odbioru prac będzie można dokonać
w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, w Urzędzie Gminy (pokój nr 412).
3. Organizator ma prawo do upowszechnienia informacji o przebiegu i wynikach konkursu, w mediach jak
również na stronie internetowej Gminy i w prasie lokalnej.
4. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
5. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody w sytuacji, jeśli poziom artystyczny
i merytoryczny w opinii Komisji konkursowej będzie niedostateczny.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu
na hymn Ornontowic
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta
Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178
Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu ogłoszonego przez Wójta
Gminy Ornontowice, na podstawie art. 6 lit. a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z dministratorem i przetwarzających dane
osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia
przetwarzanie Pani/Pana danych w celu udziału w konkursie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu
korespondencyjnego i numeru telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że są to dane niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie. Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am
poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………
(Imię, nazwisko)
..…………………………………………….
(data i podpis osoby)
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Konkursu
na hymn Ornontowic
Zgoda na publikowanie wizerunku w
zakresie działalności promocyjnej Gminy Ornontowice
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne,
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa
26A
w Ornontowicach,
zarejestrowanego
podczas
……………….,
zorganizowanego
w dniu
……………………………. w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Gminy Ornontowice.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak:
1. strony internetowe: www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl,
2. portale społecznościowe:
•Facebook www.facebook.com/Ornontowice/
•Youtube www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/
3. gazety: „Głos Ornontowic” oraz inne tytuły prasowe/portale internetowe, do których Urząd Gminy
Ornontowice wysyła materiały promocyjne, np. „Nasza Gazeta”, „Twoje INFO”, „Dziennik Zachodni”,
„Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, itp. Zdjęcia mogą być również przekazywane do instytucji takich jak:
jednostki organizacyjne gminy.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr zgodnie
z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Gmina Ornontowice
reprezentowana przez Wójta, z siedzibą władz przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48
32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż
przysługują mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
..........................................................................
(data i podpis osoby)
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Konkursu
na hymn Ornontowic
OŚWIADCZENIA

᠆ Oświadczam, że zapoznałem się/am się z Regulaminem KONKURSU
.........................................................................
(data i podpis osoby)
______________________________________________________________________________

᠆ Oświadczam, że utwór przedłożony do niniejszego konkursu nie jest plagiatem i nie został uprzednio nigdzie
odtwarzany,
…………………………………………………….
(data i podpis osoby)
______________________________________________________________________________

᠆ Oświadczam, że złożony został odrębnie dla każdego oświadczenia i zgody własnoręczny podpis uczestnika
konkursu,
.........................................................................
(data i podpis osoby)
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Załącznik Nr 4
do Regulaminu Konkursu
na hymn Ornontowic
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
I. Oświadczam, że ja ......................................…………………………….............................................
(imię i nazwisko)
jestem autorem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) dzieła ................................................. (tytuł konkursu „Konkurs na HYMN
ORNONTOWIC”) i posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do tego dzieła.
II. Jako autor wyżej wymienionego dzieła oświadczam, iż:
1) powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny oraz spełnia wymogi
utworowi w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

przynależne

2) oświadczam, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich,
3) posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie prawautorskich oraz
praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek
sposób obciążone lub
ograniczone prawami osób trzecich;
4) wyrażam zgodę na upublicznienie działa w celu oceny przez komisję konkursową;
5) w przypadku wygrania konkursu zobowiązuje się za wynagrodzeniem określonym w Regulaminie
konkursu na HYMN ORNONTOWIC do przeniesienie na rzecz Gminy Ornontowicn na mocy pisemnej
umowy:
a) autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nanastępujących polach
eksploatacji:

᠆ trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części,jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie izwielokrotnianie dowolną techniką, w tym
techniką zapisu magnetycznegolub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

᠆ wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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᠆ wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji oraz promocji, jak też realizowanej
poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach
i telewizyjnych, a także przy użyciu sieci Internet oraz w mediach interaktywnych;

radiowych

b) prawa do zezwolenia na wykonywanie praw zależnych;
c) prawa własności nośnika, na którym utwór został utrwalony.
.......................................
(czytelny podpis autora)
…………………….., dnia ………………..
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