REGULAMIN
udziału w projekcie pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową nutę”

I. CEL PROJEKTU
Stworzenie publikacji w formie śpiewnika zawierającej tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane
z obrzędowością, tradycją oraz kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego.
II. OPIS
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie zaprasza zespoły ludowe i śpiewacze, śpiewaków,
kontynuatorów tradycji, wykonawców muzyki ludowej do nadsyłania tekstów, utworów (piosenek, kolęd –
tekst i opcjonalnie melodia) do publikacji – w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – na ludową
nutę”,
w której będą zawarte tradycyjne pieśni, przyśpiewki, pastorałki związane z obrzędowością, tradycją oraz
kulturą wsi z terenu Województwa Podkarpackiego.
III. REALIZATOR PROJEKTU
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie
Mirocin 386
37-200 Przeworsk
Email: ospmirocin@gmail.com
IV. DOFINANSOWANIE
Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W projekcie mogą brać udział zespoły ludowe i śpiewacze, śpiewacy, kontynuatorzy tradycji,
wykonawcy muzyki ludowej z terenu Województwa Podkarpackiego.
2. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę utworów lub tekstów.
3. Warunkiem udziału w projekcie jest nadesłanie na adres email: ospmirocin@gmail.com,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. kompletu dokumentów, zawierającego
odpowiednio: kartę zgłoszenia (podpisaną w formacie pdf) oraz utwór/utwory (tekst w formacie MS
WORD, opcjonalnie muzykę w zapisie nutowym). Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą
tradycyjną na adres Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie, Mirocin 386, 37-200 Przeworsk.
4. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas
przesyłki.
5. Zgłoszenie utworów do projektu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że utwory zgłoszone do projektu zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób
trzecich.

6. Autorzy zgłoszonych utworów ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Realizatora projektu i osób
trzecich w przypadku, gdyby udostępniona kompozycja naruszała prawa (w szczególności prawa
autorskie) osób trzecich.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 1781 t.j.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej
współpracy z realizatorem projektu.
8. Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
przesłanych materiałów do zaprezentowania ich w publikacji w formie śpiewnika pt. „Wsi spokojna, wsi
wesoła – na ludową nutę”
9. Uczestnik Projektu udziela Realizatorowi projektu nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie utworów
zgłoszonych w projekcie i publikację ich w publikacji w formie śpiewniku pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła –
na ludową nutę”.
10. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wyboru utworów do publikacji.
VI. KONTAKT
• Wszelkich informacji na temat udziału w projekcie, udziela koordynator projektu Katarzyna Nagórny, tel.
514 799 030, email: katarzynanagorny@gmail.com

