
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI „KAWAŁEK WROCŁAWIA” 
 
1. Organizatorem Konkursu Piosenki „Kawałek Wrocławia” zwanego dalej Konkursem jest Rzetelna Firma Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000330543, NIP 895-19-50-863, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (wpłacony w całości), 
zwana dalej Organizatorem. 
 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego utworu słowno-muzycznego o Wrocławiu, który uzyska 
największą ilość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno wykonawcy amatorzy jak 
i profesjonaliści pod warunkiem, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
4. Zgłoszenie Utworu na Konkurs odbywa się na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu. Uczestnik Konkursu 

może zgłosić na Konkurs tylko jeden utwór. Uczestnik zgłasza utwór na Konkurs samodzielnie lub działając 
poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela (zgłaszający). Utwór zgłaszany na Konkurs winien być wolny od 
wad prawnych i zdatny do użytku zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, a także winien zostać stworzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy wykorzystaniu wyłącznie legalnych środków i narzędzi, 
a ponadto utwór taki winien posiadać charakter premierowy, oryginalną muzykę i tekst (w języku polskim) oraz nie 
może: 
1) zawierać treści rasistowskich, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych, ani naruszać niczyich dóbr 

osobistych; 
2) być opublikowany, emitowany na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonywany publicznie w formie 

demo lub innej aranżacji przed dniem ogłoszenia Konkursu. 
Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których autorskie 
prawa majątkowe zostały przekazane osobom trzecim, a także utwory, co do których zaistnieje uzasadnione 
podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich, bądź czyjekolwiek dobra osobiste. 

 
5. Utwory na Konkurs, w formie nagrań (gotowych bądź „demo”) utrwalonych na płycie CD, w formacie wave i mp3 

oraz doc (tekst piosenki), należy przesyłać na adres Organizatora: Rzetelna Firma Sp. z o.o., ul. Armii Ludowej 
21, 51-214 Wrocław wraz z dopiskiem „Konkurs Piosenki „Kawałek Wrocławia”. Do nagrania utworu należy 
załączyć Zgłoszenie do Konkursu zawierające dane personalne twórcy/twórców utworu (kompozytora, autora 
tekstu i wykonawcy/ów) a także dane kontaktowe tych osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez zgłaszającego i/lub wykonawcę, działających w imieniu i na 
rzecz wszystkich twórców danego Utworu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1). Nie złożenie 
oświadczenia, określonego w zdaniu drugim powyżej skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia utworu do Konkursu. 
 

6. Termin nadsyłania utworów na Konkurs upływa 24.09.2012 r. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia 
Organizatorowi zgłoszenia na Konkurs. Utwory nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 

7. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia utworu na Konkurs i nie jest zobowiązany 
do podania do wiadomości publicznej listy identyfikującej Uczestników Konkursu, jak również tytułów zgłoszonych 
utworów oraz nazwisk/imion/pseudonimów twórców. 

 
8. Jury w składzie od 5 do 10 osób, będących reprezentantami Organizatora, Radia Wrocław S.A., Miasta Wrocław 

oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dokona selekcji utworów zgłoszonych na Konkurs pod względem ich 
wartości merytorycznej i artystycznej oraz jakości technicznej, a następnie wyłoni 5 (pięć) utworów 
chrakteryzujących się w opinii Jury najwyższymi ww. standardami, które zostaną zakwalifikowane do etapu 
finałowego. Organizator ogłosi listę utworów zakwalifikowanych przez Jury do etapu finałowego (piosenek – 
laureatek) m.in. na stronach internetowych www.kawalekwroclawia.pl oraz na profilu konkursu w mediach 
społecznościowych (Facebook), w terminie do 02.10. 2012 r. Zastrzega się na rzecz Jury prawo do niewyłaniania 
piosenek – laureatek albo wyłonienia mniejszej ilości piosenek - laureatek, w przypadku niskiego poziomu 
merytorycznego lub artystycznego utworów nadesłanych na Konkurs. Decyzje podejmowane przez Jury są 
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

9. Wybrane Utwory zgłoszone na Konkurs będą prezentowane na antenie Radia Wrocław. Zgłoszenie Utworu na 
Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację  Utworu w całości lub we 
fragmentach, lub w ramach skrótu na antenie Radia Wrocław, stronach internetowych www.prw.pl i 
www.kawalekwroclawia.pl oraz stronach Patronów Konkursu, a także wykorzystanie Utworów przez Radio 
Wrocław i Organizatora oraz Patronów Konkursu w materiałach promujących Konkurs.  

 
10. Kapituła Konkursu dokona wyboru zwycięskiej piosenki – laureatki, a także zdecyduje o kolejności przyznanej 

w etapie finałowym pozostałym piosenkom – laureatkom. Skład osobowy Kapituły Konkursu zostanie 
opublikowany na stronach internetowych Konkursu (www.kawalekwroclawia.pl) i w materiałach promocyjnych 
przygotowanych przez Organizatora. 

http://www.kawalekwroclawia.pl/
http://www.prw.pl/
http://www.kawalekwroclawia.pl/
http://www.kawalekwroclawia.pl/


 

11. Słuchacze Radia Wrocław oraz internauci w elektronicznym głosowaniu na stronach internetowych Konkursu 
(www.kawalekwroclawia.pl) dokonają wyboru piosenki – laureatki, której zostanie przyznane wyróżnienie 
publiczności. 

12. Ogłoszenie końcowych wyników nastąpi w ciągu 4 tygodni licząc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń 
określonego zgodnie z ust. 5, poprzez zamieszczenie w materiałach przygotowanych przez Organizatora, Radio 
Wrocław i Patronów Konkursu, w szczególności zaś na stronach internetowych Konkursu 
www.kawalekwroclawia.pl. 

13. Ogłaszając wyniki Organizator wskaże w kolejności miejsca, które zajęły poszczególne piosenki – laureatki, od 
ostatniego (najmniej otrzymanych głosów) do pierwszego (najwięcej otrzymanych głosów) oraz która z nich 
otrzymała wyróżnienie publiczności. W przypadku takiej samej ilości głosów oddanych na dwie lub więcej 
piosenek – laureatek:  
1) w głosowaniu Kapituły o kolejności decyduje Przewodniczący Kapituły.  
2) w głosowaniu Słuchaczy Radia Wrocław i internautów decyduje czas – wyróżnienie publiczności otrzyma ta 

piosenka - laureatka, na którą ostatni zaliczony na nią głos wpłynął wcześniej. 
14. Organizator gwarantuje – funduje następujące nagrody do podziału w równych częściach dla Laureatów Konkursu 

tj. twórcy/twórców (kompozytora, autora tekstu i wykonawcy) piosenek – laureatek: 
1) Pierwsza Nagroda za zajęcie przez daną piosenkę – laureatkę pierwszego miejsca w Konkursie – 51.000,00 

zł, 
2) Druga Nagroda za zajęcie przez daną piosenkę – laureatkę drugiego miejsca w Konkursie – 21.000,00 zł, 
3) Trzecia Nagroda za zajęcie przez daną piosenkę – laureatkę trzeciego miejsca w Konkursie – 15.000,00 zł.   
Laureaci Konkursu, których piosenki - laureatki zajęły odpowiednio miejsca czwarte i piąte zostaną zaproszeni do 
Koncertu, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.  
 

15. Nagrody przekazane zostaną Laureatom Konkursu przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od 
ogłoszenia wyników Konkursu w siedzibie Organizatora. O terminie odbioru nagród Laureaci Konkursu zostaną 
powiadomieni telefonicznie. Podatek od przyznanej Nagrody pokrywa Organizator. 
 

16. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub członka Kapituły Konkursu informacji, po lub przed przyznaniem 
przez Kapitułę Konkursu nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie, iż nagrodzony utwór stanowi plagiat lub 
że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, 
Organizatorowi samodzielnie przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu 
wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz 
innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku 
nagród już przekazanych - domagania się ich zwrotu. Decyzja Organizatora w ww. zakresie jest ostateczna i nie 
podlega zaskarżeniu. W swoich decyzjach Organizator jest w pełni autonomiczny. 

 
17. Organizator dążyć będzie do zorganizowania Koncertu Laureatów, w terminie do jednego roku od dnia ogłoszenia 

wyników końcowych Konkursu, podczas którego miałyby zostać zaprezentowane piosenki - laureatki, z tym 
że decyzja w tym zakresie należy do Organizatora. W przypadku Organizacji Koncertu Laureatów do udziału w 
nim i wykonania piosenek - laureatek zostaną zaproszeni wszyscy Laureaci Konkursu. Przystąpienie do Konkursu 
oznacza zgodę na udział i wykonanie piosenki - laureatki w Koncercie Laureatów. 

 
18. W związku z udziałem w Koncercie Laureatów Organizator zapewni Laureatom Konkursu nocleg we Wrocławiu, 

w dniu Koncertu Laureatów (dotyczy artystów występujących na scenie, zamieszkałych poza Wrocławiem). 
Laureatom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udziału w Koncercie Laureatów.  

 
19. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa (licencji) do nieodpłatnego 

wykorzystywania zgłoszonego na Konkurs utworu w związku z promocją Organizatora, oraz w związku 
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, na 
następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
przede wszystkim poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej, udostępniania w Internecie, nadawanie za pomocą fonii przewodowej oraz bezprzewodowej 
przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity. Uczestnik zobowiązuje się do 
niewypowiadania licencji w czasie jej trwania.  

Wskazane w niniejszym ustępie prawo do korzystania z utworu będzie prawem wyłącznym, przez okres 
pierwszego roku od dnia zakwalifikowania się uczestnika Konkursu do grona Laureatów Konkursu. Organizator 
może upoważnić podmiot trzeci do korzystania z utworu zgłoszonego do Konkursu w zakresie wskazanym 
w niniejszym ustępie. 

http://www.kawalekwroclawia.pl/
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20. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z faktem, iż Laureaci Konkursu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie 

ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi 
i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Konkursu. 
 

21. Organizator dążyć będzie do wydania promocyjnej płyty CD pod roboczym tytułem „Piosenka o Wrocławiu” 
zawierającej wszystkie piosenki - laureatki, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do Organizatora. W razie 
podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu płyty Laureaci Konkursu zobowiązują się do przeniesienia całości 
lub części autorskich praw majątkowych do piosenki (jeżeli jednocześnie Uczestnik takie prawa posiada) bądź też 
zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia nabycia przez Organizatora niezbędnych autorskich 
praw majątkowych i praw pokrewnych od pomiotów uprawnionych – stosownie do potrzeb tego wydania. 

 
22. Uczestnicy Konkursu, zobowiązują się do współpracy z Organizatorem, oraz upoważniają, poprzez nadesłanie 

zgłoszenia utworu do Konkursu, do samodzielnego korzystania przez Organizatora ze wszystkich materiałów 
prasowych, radiowych, telewizyjnych i elektronicznych dotyczących Uczestników Konkursu. Laureaci Konkursu 
podejmą także samodzielne działania w promowaniu piosenek – laureatek, zwłaszcza na antenach radiowych 
i telewizyjnych, oraz w Internecie. W szczególności Laureaci Konkursu zobowiązuje się do: 
1) stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z Organizatorem, celem realizacji, przygotowania i nagrania 

artystycznego wykonania wybranej przez Jury piosenki - laureatki; 
2) dołożenia należytej staranności oraz przestrzegania zasad wskazanych przez Organizatora, służących 

zapewnieniu najwyższego poziomu artystycznego i technicznego wykonania piosenki – laureatki; 
3) brania udziału we wszystkich wskazanych przez Organizatora działaniach związanych z przygotowaniem 

realizacji Koncertu Finałowego oraz promocją tego Koncertu, w tym do wystąpienia w tym Koncercie, jak 
również: udziału w sesjach fotograficznych, wywiadach w mediach, przy realizacji promocyjnych materiałów 
dla mediów, w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością. 

 
23. Organizator zastrzega sobie swobodę wyboru kontrahentów, z którymi będzie współpracowała przy realizowaniu, 

rozpowszechnianiu, reklamowaniu i promocji Konkursu, piosenek - laureatek oraz  Laureatów Konkursu. 
 

24. Laureaci Konkursu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu nie 
wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania 
wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności 
z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub 
innych okoliczności, którym wykonawca i Organizator nie mogli zapobiec i które były poza ich kontrolą. 
 

25. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia praw 
do utworu zakwalifikowanego do Konkursu, uczestnik Konkursu, który zgłosił utwór do Konkursu zobowiązuje się 
podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi 
związane, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.  
 

26. Nadesłanie utworu na Konkurs oznacza akceptację warunków Konkursu wyrażonych w postanowieniach 
niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości 
i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Konkursu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez 
Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Konkursu. Regulamin w jego 
pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.kawalekwroclawia.pl.   

 
Załączniki: 
1) formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 

 
ZGŁOSZENIE UTWORU 

DO KONKURSU PIOSENKI „KAWAŁEK WROCŁAWIA” 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ RZETELNĄ FIRMĘ SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu 

 
UTWÓR 

Tytuł: ……………………………………………………………………... 
Muzyka: ……………………………………………………………………... 
Słowa: ……………………………………………………………………... 
 

AUTOR TEKSTU 

Imię: ……………………………………………………………………... 
Nazwisko: ……………………………………………………………………... 
PESEL ……………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………... 
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………... 
Telefon: ……………………………………………………………………... 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………... 
 

KOMPOZYTOR 

Imię: ……………………………………………………………………... 
Nazwisko: ……………………………………………………………………... 
PESEL ……………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………... 
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………... 
Telefon: ……………………………………………………………………... 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………... 
 
 

WYKONAWCA/CY UTWORU 

Imię, nazwisko, PESEL: ……………………………………………………………………........................ 
(pseudonim sceniczny)  
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
Nazwa zespołu: ……………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………………………………………………... 
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………... 
Telefon: ……………………………………………………………………... 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………... 
 
 

ZGŁASZAJĄCY 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………... 
Stanowisko / funkcja ……………………………………………………………………... 
Firma: ……………………………………………………………………... 
Adres …………………………………………………………………….... 
Telefon: ……………………………………………………………………. 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………... 
 
Oświadczam, że:  
1) po zapoznaniu się z warunkami udziału w Konkursie Piosenki „Kawałek Wrocławia” określonymi w Regulaminie Konkursu Piosenki „Kawałek 

Wrocławia” organizowanym przez Rzetelną Firmę Sp. z o.o., wyrażam zgodę na ich przestrzeganie, a tym samym akceptuję ww. Regulamin,  
2) przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworu zgłaszanego do konkursu, oraz że zgłoszenie tego utworu do konkursu nie narusza praw 

osób trzecich*, 
3) zgłoszenie utworu do konkursu nastąpiło w porozumieniu i za zgodą osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu, oraz że 

zgłoszenie tego utworu do konkursu nie narusza praw osób trzecich*, 
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Rzetelna Firmę Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w zakresie określonym w niniejszym 
formularzu, w celach związanym z organizacją Konkursu piosenki o Wrocławiu, na warunkach określonych w Regulaminie tego konkursu, 
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

______________________, dnia __________________________ 
 
 
 
 

__________________       _________________ 
Zgłaszający**        Wykonawca**   

 
* niewłaściwe skreślić 
** podpisy zgłaszającego i/lub wykonawcy – czytelne – imię i nazwisko 
na każdej ze stron zgłoszenia zgłaszający i/lub wykonawca parafują zgłoszenie 


