
REGULAMIN KONKURSU “Hymn dla Grochowa” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 lipca 2015 

(data rozpoczęcia konkursu) do 5.09.2015 (data ogłoszenia wyników konkursu). 

2. Organizatorem konkursu jest Chór „Grochów” przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa. Nr KRS 

0000042840. 

 

3. Konkurs jest projektem dofinansowanym ze środków programu “Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz 

Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My. Nr wniosku 

560/GN_NGO/2015. 

4. Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie tekstu piosenki o Grochowie. 

5. Zgłoszone przez Uczestników konkursu teksty zostaną poddane dwustopniowej ocenie: 

a. wstępnej - przez jury powołane przez Organizatora, 

b. końcowej - przez mieszkańców Grochowa w plebiscycie. 

6. Muzykę do tekstu skomponuje wskazany przez Organizatora kompozytor. 

7. Organizator nie zwraca nadsyłanych tekstów. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych poprawek 

stylistycznych i tekstowych do zwycięskiego tekstu w celu poprawienia jego śpiewności 

oraz dopasowania do linii melodycznej utworu. 

9. Nadesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10.  Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany 

przez portal Facebook. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda zainteresowana osoba lub grupa. 

2. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę tekstów, niepublikowanych 

wcześniej, nie nagradzanych w innych konkursach i nie będących plagiatem. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie listem poleconym (decyduje data 

stempla pocztowego) lub dostarczenie osobiste materiału zgłoszeniowego w terminie od 1 

do 31 lipca 2015  na adres Centrum Wspierania Aktywności lokalnej CAL, ul Paca 40, 04-386 

Warszawa, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs@hymndlagrochowa.pl   

4. Materiał zgłoszeniowy wysłany listem zawierać powinien: 

- tekst hymnu, w formie maszynopisu, komputeropisu lub czytelnego rękopisu 

opatrzony sześcioznakowym godłem, składającym się z liter i/lub cyfr. 

- zaklejoną kopertę oznaczoną takim samym godłem, w której powinna się znaleźć 

krótka informacja o uczestniku (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy do 

korespondencji, nr. telefonu). 

- Na kopercie zawierającej pakiet zgłoszeniowy powinien widnieć dopisek „Konkurs 

Hymn dla Grochowa” 

 

5. Materiał zgłoszeniowy wysłany drogą elektroniczną zawierać powinien: 



- tekst hymnu w formie pliku elektronicznego, dodanego jako samodzielny załącznik 

do wiadomości e-mail  

- Tytuł maila zgłoszeniowego powinien brzmieć „Konkurs Hymn dla Grochowa”. 

- W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe uczestnika (imię i nazwisko, 

adres e-mail, adres pocztowy do korespondencji, nr. telefonu). 

6. Nadesłane na konkurs teksty powinny: 

- być napisane w języku polskim z możliwością użycia elementów gwary warszawskiej, 

- składać się z minimum trzech zwrotek i trzech refrenów 

- zawierać treści o radosnym i uroczystym wydźwięku sławiące uroki Grochowa. 

7. W przypadku gdy Uczestnik chce zgłosić do Konkursu więcej niż jeden tekst, każdy z nich 

powinien być przesłany oddzielnie. 

8. Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane jury anonimowo przez męża zaufania.  

 

III OCENA NADESŁANYCH TEKSTÓW 

1. Nadesłane na Konkurs teksty Hymnu Grochowa zostaną poddane wstępnej ocenie jury. 

2. W skład jury wchodzić będą*: 

  

● Tomasz Kucharski  (burmistrz dzielnicy Praga-Południe) 

● Cezary Polak (dziennikarz Gazety Wyborczej, grochowski aktywista) 

● Przemysław Śmiech (pisarz, autor bloga i książki pt. “ Mowa z Grochowa”) 

● Maciej Mościcki (propagator gwary warszawskiej - członek zespołu Folklor 

Miejski) 

● Ewa Krajewska (prezes Towarzystwa Przyjaciół Grochowa) 

● Maja Sadłowska (założycielka i dyrygentka Chóru “Grochów”) 

● Jakub Szafrański (kompozytor) 

● Małgorzata Nadziejko (redaktor czasopism z doświadczeniem w ocenie 

konkursowej tekstów literackich) 

● Renata Giedych (autorka tekstów piosenek okolicznościowych wykonywanych 

przez Chór "Grochów", wieloletni redaktor czasopism naukowych) 

● Dorota Braziewicz (kierownik projektu „Hymn dla Grochowa”) 
 

*skład jury może ulec zmianie. 
 

3. Jury będzie przy ocenie tekstów brało pod uwagę następujące aspekty: 

● Nawiązania grochowskie (czy tekst odzwierciedla ducha, oddaje charakter i 

opisuje życie dzielnicy); 

● Poprawność stylistyczną, wartość artystyczną, poetyckość, kreatywność; 

● Uniwersalny charakter tekstu (czy tekst będzie zrozumiały dla szerszego 

grona, czy jest ponadczasowy); 

● Ogólne przesłanie tekstu. 

 

4. Spośród nadesłanych tekstów jury wybierze nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć, które 

zostaną poddane ocenie przez mieszkańców Grochowa drogą internetową na stronie 

www.hymndlagrochowa.pl oraz przy pomocy kart do głosowania dostępnych w siedzibie 

Organizatora i w punktach partnerskich: 



 

● Urząd Dzielnicy Praga-Południe, u. Grochowska 274, 03-841 Warszawa; 

● Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa; 

● Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa; 

● Klubokawiarnia Kicia Kocia, Aleja Stanów Zjednoczonych 68, 04-036 

Warszawa; 

● Klubokawiarnia Grochownia, ul. Kobielska 75, 04-371 Warszawa; 

● Cafe Koza, ul. Serocka 25 lok. 18,  04-333 Warszawa; 

● Zieleniak, ul. Zamieniecka 35, 04-158 Warszawa; 

● Księgarnia Cafe - Klub Między Wierszami ul. Grochowska 288, 03-841 

Warszawa 

● Punkt Informacji Kulturalnej Akwarium w Warszawie, Pl. Szembeka 1a, 04-

142 Warszawa. 

 

5. O wyborze laureata Konkursu decydować będzie zwykła większość głosów. 

6. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach: 17-31  sierpnia 2015. 

 

IV NAGRODY 

1. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci czytnika e-booków oraz zestawu 

książek o tematyce warszawskiej. 

2. Nagroda wraz z pamiątkowym dyplomem zostanie wręczona laureatowi podczas lokalnej 

imprezy połączonej z premierowym wykonaniem Hymnu. 

3. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu drogą telefoniczną, mailową lub 

listownie (w przypadku braku adresu e-mail). 

 

V. TERMINARZ 

1. Termin nadsyłania prac – 1 - 31 lipca 2015 

2. Ogłoszenie wyników oceny jury - 14 sierpnia 2015 

3. Termin ogłoszenia plebiscytu - 17 sierpnia 2015 

4. Termin zakończenia plebiscytu - 31 sierpnia 2015  

5. Ogłoszenie laureata konkursu (wyników plebiscytu) - 5 września 2015 

6. Przewidywany termin premierowego wykonania Hymnu  - 24 października 2015 

 

VI. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu wyłącznie nieograniczone prawo 

autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że wykorzystane w pracy 

konkursowej materiały, stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do tekstów i fotografii 

zamieszczanych w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez 

ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich będzie skuteczne 

wraz z przesłaniem zgłoszenia konkursowego. 

3. Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego 

korzystania z prac konkursowych otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach 

wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie: 



 

a. utrwalanie - trwałe lub czasowe wytwarzanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub 

części jakimikolwiek środkami i technikami, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i w jakiejkolwiek innej 

formie; 

b. wprowadzanie do obrotu , zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy lub udostępniania 

w dowolny inny sposób oryginału albo egzemplarzy każdego z utworów albo 

egzemplarzami, na których utrwalono którykolwiek z utworów – w tym 

wprowadzania do obrotu 

c. wprowadzanie każdego z utworów do pamięci komputera; 

d. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 

remitowania w dowolny sposób i za pomocą dowolnej techniki, a także publicznego 

udostępniania któregokolwiek Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go 

w sieci Internet; 

e. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną; 

f. nadanie za pośrednictwem satelity; 

g. równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową 

lub telewizyjną; 

h. korzystania z każdego z utworów w dowolnych celach, w szczególności w celach 

związanych z promocją towarów/usług; 

i. wprowadzania dowolnych zmian do dowolnych utworów, oraz wykonywania ich 

opracowań; 

4. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych. 

5. Uczestnik konkursu gwarantuje, że utwory będą wolne od wad prawnych, w szczególności, że 

nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, oraz że nie będą 

naruszać w jakikolwiek inny sposób własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może 

spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu 

udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu 

żadnych roszczeń. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej 

informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu. 

  

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane 

Organizatorowi na piśmie na adres Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Paca 40, 04-386 

Warszawa 



2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 

reklamację oraz przyczynę reklamacji. 

3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby 

Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba 

wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą 

listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

5. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 

roszczenie stało się wymagane. 

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację 

może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych. 

8. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i 

niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od 

Organizatora. 

 

IX. ZASTRZEŻENIA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych 

podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych 

uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników 

wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika 

Konkursu. 

3. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku 

przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu. 

4. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości nagrody w gotówce. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród 

dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi 

należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu 

telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich. 

7. Organizator zastrzega sobie wyłącznie prawo zmiany ilości nagród oraz samej 

nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników uzyskanych przez 

Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji wyniku podali nieprawidłowe dane 

personalne. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji 

dotyczących przebiegu i wyników konkursu. 



10. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez 

ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe 

Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem 

zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się 

niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu 

skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania z ważnej przyczyny zmian w 

Regulaminie.  

12. Organizator może przesłać uczestnikowi konkursu uzasadnienie wyniku głosowania 

jedynie na pisemną prośbę uczestnika przesłaną pocztą na adres Centrum Aktywności 

Lokalnej, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego z nadesłanych tekstów. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Paca 
40, 04-386 Warszawa oraz na stronie www.hymndlagrochowa.pl  

2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: info@hymndlagrochowa.pl  

3. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść 

niniejszych zasad. 

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z 

późn. zm.). 

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 


