
 

 

 

REGULAMIN III KONKURSU MUZYCZNEGO OMG RADIA BYDGOSZCZ 

M3- MŁODZI, MUZYKA, MIASTO 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki III Konkursu Muzycznego OMG Radia Bydgoszcz M3- Młodzi, 

Muzyka, Miasto w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem, organizowanego przez 

niekomercyjne Radio OMG „Oryginalne Młodzieżowe Granie” Bydgoszcz. 

 

Wyłącznym organizatorem Konkursu jest OMG Radio Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, przy  

ul. Jagiellońskiej 27 (Pałac Młodzieży), 85-097 Bydgoszcz, funkcjonujące w ramach Strategii Rozwoju 

Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, w dalszej części Regulaminu zwanego Organizatorem. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

 Inspirowanie i popularyzowanie twórczości muzycznej młodych ludzi.  

 Odkrywanie i promowanie nowych talentów z województwa kujawsko-pomorskiego.  

 Promowanie Miasta Bydgoszczy oraz rozgłośni OMG Radio Bydgoszcz. 

 Propagowanie edukacji muzycznej i artystycznej oraz roli jaką odgrywa czynne uczestnictwo w 

kulturze w procesie wychowywania młodego pokolenia i integracji społecznej. 

 

§ 3 

Termin Konkursu 

 

 KONKURS TRWA OD 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 28 GRUDNIA 2017 ROKU.  

 Finał (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ) odbędzie się na początku 2018 roku. 

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 25 lat (osoby indywidualne lub 

zespoły), zwanych w dalszej części Regulaminu Uczestnikami. W przypadku zespołów, warunek 

ten musi być spełniony przez co najmniej 75% członków.  

2. W konkursie biorą udział zespoły, wokaliści oraz instrumentaliści wykonujący autorskie utwory 

(covery nie będą brane pod uwagę). 

3. Konkurs ma zasięg wojewódzki. Skierowany jest do osób z województwa                                            

kujawsko-pomorskiego. 

  



 

 

§ 5 

Etapy Konkursu 

 

1. Do    21 listopada  2017  roku  –  Uczestnicy  przesyłają  nagrane przez siebie AUTORSKIE 

UTWORY w formacie MP3/WAVE (w przypadku nagrań MP3 lub WAVE konieczne jest 

załączenie zdjęciaUczestnika/Uczestników, które będzie wykorzystane do stworzenia wideo 

konkursowego) lub MP4 (prezentującym występ Uczestnika/Uczestników) na  adres 

bkarczmarczyk@omgradio.pl  

wraz z krótką prezentacją zespołu (5-6 zdań), Kartą Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

oraz zgodą autorów (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Od 22 listopada do 27 listopada 2017 Organizator dokona wstępnej weryfikacji i zakwalifikuje 

utwory spośród nadesłanych zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do II etapu Uczestnik zostanie 

poinformowany drogą elektroniczną. 

3. Od 28 listopada do 20 grudnia 2017 roku słuchacze OMG Radia Bydgoszcz wybiorą poprzez 

głosowanie na portalu społecznościowym Facebook zdobywców poszczególnych nagród. Pod 

uwagę będą brane tylko głosy oddane z aktywnych, dających się zweryfikować kont. Uczestnik, 

który dopuści się jakiegokolwiek formy oszustwa (tj. kupowanie głosów), zostanie wykluczony 

z Konkursu. 

4. Od 21 grudnia do 28 grudnia 2017 roku Organizator dokona weryfikacji głosów i ogłosi wyniki 

za pośrednictwem fanpege’a OMG Radia na Facebooku oraz strony internetowej omgradio.pl. 

5. Nagrania konkursowe zostaną zaprezentowane na antenie OMG Radia Bydgoszcz, na kanale 

YouTube oraz fanpage’u OMG Radia na Facebooku. 

 

ORYGINAŁY WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW O JAKICH MOWA POWYŻEJ NALEŻY PRZESŁAĆ 

NA ADRES ORGANIZATOWA LISTEM POLECONYM LUB ZESKANOWAĆ I PRZESŁAĆ MAILOWO NA 

ADRES: 

bkarczmarczyk@omgradio.pl 

W przypadku nadania zgłoszenia listem poleconym za datę wpływu uważa się datę nadania listu 

poleconego (data stempla pocztowego) do 21 listopada 2017 roku. 

 

Osoba do kontaktu: Błażej Karczmarczyk- zastępca redaktora naczelnego OMG Radio. 

 

§ 6 

Nagrody za uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Zdobywców nagród za I, II i III miejsce wybierają słuchacze OMG Radia Bydgoszcz w specjalnie 

utworzonym przez Organizatora głosowaniu w serwisie społecznościowym Facebook. 

Uczestnicy z największą liczbą „polubień” pod nagraniem otrzymają nagrody.  

2. Nagrody stanowią bony pieniężne do wykorzystania w sklepie muzycznym. Zwycięzca otrzyma 

także możliwość nagrania profesjonalnej płyty. 

3. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wyników skontaktujemy sie ze zwycięzcami, celem 

ustalenia sposobu odbioru nagród. 

4. W przypadku jednakowej ilości głosów, kwestię przyznania nagrody rozstrzyga Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do 

jego przestrzegania. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Regulamin jest opublikowany na fanpage’u Organizatora oraz stronie internetowej i będzie na 

niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak 

również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do 

przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatora. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu „III Konkursu Muzycznego OMG Radia Bydgoszcz M3-

Młodzi, Muzyka, Miasto” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisać nazwę zespołu/wykonawcy   DRUKOWANYMILITERAMI 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO 

„III KONKURSU MUZYCZNEGO OMG RADIA BYDGOSZCZ 

M3- MŁODZI, MUZYKA, MIASTO” 
 

(ZGŁOSZENIE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

TYTUŁ PIOSENKI 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

AUTOR TEKSTU 

(imię i nazwisko) 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

AUTOR MUZYKI 

(imię i nazwisko) 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

WYKONAWCY 

(imię i nazwisko) 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

OSOBA DO KONTAKTU 

(imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe. 

 

 

 

  

…………………………………………… …………………………………………….……. 
Data Czytelny podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania zespołu/wykonawcy 

OMG Radio Bydgoszcz 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 „III Konkursu Muzycznego OMG Radia Bydgoszcz 

 M3-Młodzi, Muzyka, Miasto” 

 

 
 

 
 

Wpisać nazwę zespołu/wykonawcy DRUKOWANYMI LITERAMI 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem/współautorem tekstu piosenki 

 

……………………………………..................................................................................... 
(tytuł piosenki zgłoszonej do konkursu) 

 

I udzielam na rzecz ORGANIZATORA nieodpłatnej licencji na wykorzystanie piosenki w związku  

z udziałem w "III Konkursie Muzycznym OMG Radia Bydgoszcz M3-Młodzi, Muzyka, Miasto” na polach 

eksploatacji wymienionych w § 5 Regulaminu Konkursu. 

 

……………………………………… ………………………………………….. 

Data Podpis autora tekstu 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem/współautorem muzyki piosenki 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(tytuł piosenki zgłoszonej do konkursu) 

 

I udzielam na rzecz ORGANIZATORA nieodpłatnej licencji na wykorzystanie piosenki w związku z udziałem w 

"III Konkursie Muzycznym OMG Radia Bydgoszcz M3-Młodzi, Muzyka, Miasto" na polach eksploatacji 

wymienionych w § 5 RegulaminuKonkursu. 

 

………………………………………  ………………………………………….. 

 Data  Podpis autora muzyki 
 

Ja niżej podpisany występujący w imieniu zespołu/wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa zespołu/wykonawcy) 

 

Oświadczam, że jestem uprawniony przez producenta fonogramu piosenki do udzielenia na rzecz 

ORGANIZATORA licencji na wykorzystanie piosenki 

 

…………………………………………………………………………………………………………., 
(tytuł piosenki zgłoszonej do konkursu) 

w związku z udziałem w "III Konkursie Muzycznym OMG Radia Bydgoszcz M3- Młodzi, Muzyka, Miasto" na 

polach eksploatacji wymienionych  w § 5 Regulaminu Konkursu, co niniejszym czynię. 

Jednocześnie działając w imieniu Uczestników KONKURSU oświadczam, że zapoznałem się z treścią 

i akceptuję wszystkie warunki i zasady udziału w KONKURSIE, wynikające z REGULAMINU "III KONKURSU 

MUZYCZNEGO OMG RADIA BYDGOSZCZM3- MŁODZI, MUZYKA, MIASTO ". 

 

…………………………………… ..………….……………………….………. 

Data Podpis osoby upoważnionej / zgłaszającej piosenkę 

OMG Radio Bydgoszcz 


