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REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

„VIVAT KONSTYTUCJA! VIVAT 3 MAJ!” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin konkursu muzycznego „VIVAT KONSTYTUCJA! VIVAT 3 MAJ!”, 
zwany dalej „Konkursem” określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia 
Konkursu.   

2. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
we Lwowie, zwany dalej Organizatorem. 

3. Celem Konkursu jest:  

a) rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
b) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni patriotycznej; 
c) propagowanie rodzinnego śpiewania i muzykowania, integracja rodzinna; 
d) umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym okazji do zaprezentowania 

swoich talentów;  
e) pogłębianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości polskiej pieśni 

patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej, a także 
zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności 
formułowania wypowiedzi, 

f) integracja międzypokoleniowa.  
 

4. Konkurs organizowany jest z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w roku 2021 - Roku Konstytucji 3 Maja. 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Lwowskim 
Okręgu Konsularnym w kategoriach: 

a) Kategoria I  – śpiew solo 

b) Kategoria II  – śpiew zespołowy 
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c) Kategoria III  – śpiew rodzinny 

zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Konkurs polega na nagraniu audio-video (za pomocą smartfona, kamery lub innego 
nośnika dźwięku i obrazu) wybranego jednego muzycznego utworu o tematyce 
patriotycznej w tle indywidualnie zaaranżowanej scenerii. 

3. Każde wykonanie należy nagrad w formacie MP3 i do nagrania dołączyd kartę 
zgłoszeniową (Załącznik nr1)  

4. Każdy Uczestnik może zgłosid do Konkursu tylko jedno nagranie.  

5. Tematem konkursu muzycznego są pieśni patriotyczne związane ze Świętem 
Konstytucji 3 Maja. 

6. Warunkiem formalnym zakwalifikowania się do Konkursu jest dostarczenie w formie 
elektronicznej MP3 nagrania oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków 
zapisanych w Regulaminie. Formularz zgłoszeniowy wypełnia i podpisuje 
przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika Konkursu.  

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Zgodę na publikację 
wizerunku podpisują przedstawiciele ustawowi Uczestników. Wzór zgody stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

8. Nagranie konkursowe nie może byd wcześniej publikowane, zgłoszone do innego 
konkursu, obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

9.  Zgłoszenia do Konkursu dokonuje: organizacja społeczna, placówka oświatowa, 
osoba fizyczna, w przypadku indywidualnych zgłoszeo osób niepełnoletnich - 
przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika Konkursu itp..  

10. Nagrania konkursowe, do których nie dołączono formularza zgłoszeniowego oraz 
zgód o których mowa w pkt 8, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
na Organizatora własności kopii nagrania oraz wszelkich praw autorskich do Pracy 
konkursowej włącznie z możliwością rozpowszechniania i publikacji.  

 

§ 3. Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia nagrao upływa 29 kwietnia 2021 roku. 

2. Nagrania dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

3. Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesład pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl z dopiskiem „Konkurs 
muzyczny”. 

4. Prace konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa lub wymogów formalnych 
przewidzianych w Regulaminie Konkursu lub przesłane po terminie nie będą brały 
udziału w Konkursie i nie będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie 
podejmuje Organizator. 
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5. Najlepsze nagrania  i wykonania laureatów zostaną zaprezentowane w formie on-line 
w mediach społecznościowych KG RP we Lwowie (Facebook, Twitter). 

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 30 kwietnia 2021r. Wyniki zostaną 
opublikowane 3 maja 2021r. . 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.  

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Konsulatu 
Generalnego RP  we Lwowie. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia. 

5. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeo Komisja wybierze trzy zwycięskie 
nagrania w każdej kategorii, przyznając kolejno I, II i III miejsce. 

6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają od organizatora indywidualne 
nagrody. 

7. Przyznane nagrody są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartośd wygranych w konkursach 
z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa 
wartośd nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku 
dochodowego. 

8. O przyznanych nagrodach oraz  dokładnym terminie i sposobie wręczenia nagród 
Organizator poinformuje wykonawców zwycięskich nagrao mailowo lub telefonicznie.  

 

 § 5. Postanowienia koocowe 

1. Zgłoszenie do  Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz 
jest równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie 
ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE. L Nr 119, str. 1).  

3. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz 
wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu, 
wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem 
informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych, zgodnie 
z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Formularz wyrażenia zgody zawarty jest 
w Załącznikach nr 1 i nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
Konkursu.  

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub Uczestnika 
i przedstawiciela ustawowego przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a Praca konkursowa podlega 
w takim przypadku zniszczeniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.  

7. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu 
oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych 
zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

9. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:  

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie 

adres: ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów 

telefon: +380 32 295 79 65 

e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl 

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

11. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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