Regulamin konkursu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
sezon 2017/2018
I.

Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Elbląska Orkiestra Kameralna z siedzibą: Stary Rynek 25, 82 -300
Elbląg zwana dalej Organizatorem.

II.

Cel Konkursu
Konkurs realizowany jest w ramach promocji programu Instytutu Muzyki i Tańca: „Filharmonia /
ostrożnie, wciąga!!!”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w
działalności Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Organizator poprzez organizację Konkursu chce
zaprosić młodych ludzi do udziału w wydarzeniach kulturalnych i do rozwijania swoich talentów
poprzez podejmowania nowych, ciekawych zadań.

III. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie elbląskich szkół ponadgimnazjalnych.
IV. Warunki uczestnictwa
Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.
Uczestnik może zgłosić do konkursu po jednej pracy w każdej z kategorii.
Do udziału w konkursie niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora
wraz z pracą konkursową.
Formularz dostępny na stronie Organizatora http://www.eok.elblag.eu/pl/news/konkursfilharmonia
V.

Kategorie konkursowe
Konkurs obejmuje 3 kategorie konkursowe, do których można nadsyłać prace:
1. Pisemna recenzja koncertu EOK
2. Komentarz do postu na Facebook’u – Byłeś na koncercie EOK? Opisz swoje wrażenia.
3. Zapowiedź koncertu EOK (wideo)

VI. Czas trwania Konkursu
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailem na adres:
projekty@eok.elblag.eu, w terminie od 11 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 maja 2018 r. Wyniki ogłoszone zostaną na profilu
społecznościowym Facebooku i na stronie internetowej Organizatora.
VII. Szczegóły dotyczące poszczególnych kategorii
1. W kategorii „Komentarz na Facebooku” – Byłeś na koncercie EOK? Opisz swoje wrażenia.
Oceniane będą komentarze na profilu EOK na Facebook’u. Ocenie podlegają tylko komentarze
pod wydarzeniem konkursowym link do wydarzenia: tutaj . Jedna osoba może napisać tylko jeden
komentarz. Ilość znaków nie jest ograniczona.

2. W kategorii „Pisemna recenzja koncertu EOK” oceniane będą nadesłane recenzje koncertów
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w sezonie 2017/2018. Prace muszą mieć objętość nie mniejszą niż
1500 znaków (ze spacjami) i nie większą niż 2500 znaków (ze spacjami).
3. W kategorii „Zapowiedź koncertu EOK” należy przygotować krótką zapowiedź wideo jednego z
wybranych koncertów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Zapowiedź nie powinna przekraczać 60
sekund. Filmy trwające powyżej 60 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Materiał
może być wykonany przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego
itp. Powinien być zapisany w postaci jednego pliku.
VIII. Nagrody konkursowe
W każdej kategorii zostanie wybrany jeden laureat. Na zwycięzców czekają nagrody – płyty
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Mercadante, Doppler, Karłowicz”.
Dodatkowo, nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz
na portalu społecznościowym Facebooku.
IX. Prawa autorskie
Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik:
1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą nadesłanych prac (tj. zdjęć, recenzji, nagrań wideo) w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa
autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
3. upoważnia Organizatora do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie publicznego
rozpowszechnienia.
Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach
Organizatora na portalach społecznościowych Facebook, Google Plus oraz YouTube.
X.

Dane osobowe
Autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w regionalnych mediach
oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).

XI. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie
internetowej www.eok.elblag.eu w aktualnościach. Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą
ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w
Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu. Jeżeli którekolwiek z
oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator
uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

