
              

 

KONKURS KOMPOZYTORSKI 

NA MINIATURĘ ELEKTROAKUSTYCZNĄ  

OPARTĄ NA TEMATACH Z KIELECCZYZNY  

 
REGULAMIN 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara 
Kolberga w Kielcach. 
2. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości, bez 
ograniczenia wieku. 
3. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jeden utwór.  
4. Do udziału w konkursie będą dopuszczone wyłącznie utwory dotąd 
niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych 
konkursach.  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nagrodzonych 
kompozycji. 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Konkurs związany jest ściśle z Rokiem Oskara Kolberga 2014, a jego celem 
jest zaprezentowanie dziedzictwa tradycyjnej muzyki Kielecczyzny w nowych 
ujęciach, ukazujących żywotność kultury tradycyjnej w nowoczesnych formach 
stworzonych przez twórców urodzonych w otoczeniu mediów elektronicznych.   
2. Do udziału w konkursie będą dopuszczone wyłącznie utwory 
elektroakustyczne, w postaci utrwalonej, stereo, zainspirowane tematami 
podanymi przez Filharmonię w formie nagrań zespołów ludowych, które zostaną 
udostępnione na stronie: 

www.filharmonia.kielce.com.pl/konkurs_kolberg.html 

 

3. Czas trwania utworu: do pięciu minut. 
 

 

http://www.filharmonia.kielce.pl/konkurs_kolberg.html


NAGRODY 

I Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – 2.500 zł 
II Nagroda ufundowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego – 2.000 zł 
III Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kielce – 1.500 zł 
Nagroda publiczności ufundowana przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w 
Kielcach „Radio Kielce” SA – 1.000 zł 
 
 

 

 

 

 

JURY 

Lidia Zielińska – Akademia Muzyczna w Poznaniu 
Jacek Rogala – Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach 

Monika Mamińska-Domagalska – Ośrodek „Rozdroża” w Lublinie 
 

 

KONCERT LAUREATÓW 

1. Koncert laureatów odbędzie się 31 maja 2014 roku w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. 
2. Kapele muzyki ludowej wykonają na nim oryginalne pieśni i tańce. 
Zaprezentowanych zostanie także maksymalnie osiem zainspirowanych nimi 
miniatur elektronicznych uczestników konkursu wytypowanych przez jury. 
3. Podczas koncertu publiczność wytypuje utwór, który otrzyma nagrodę 
ufundowaną przez „Radio Kielce” SA. Pozostałe trzy nagrody przyzna Jury, którego 
decyzje są ostateczne. 
4. Koncert laureatów zostanie zarejestrowany przez „Radio Kielce” SA, na co 
uczestnik wyraża zgodę, przystępując do konkursu. 
 
 
ZGŁOSZENIA 

1. Kompozycja konkursowa winna być nadesłana anonimowo i oznaczona 
pięciocyfrowym godłem. 
2. Kompozycję należy nadesłać na nośniku CD w trzech egzemplarzach 
oznaczonych godłem (plik nagrany w formacie wav). 
3. Do nadesłanego nagrania należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym 
samym godłem, zawierającą następujące informacje: 



a) imię i nazwisko kompozytora, 
b) narodowość, 
c) adres, telefon oraz e-mail, 
d) tytuł i czas trwania utworu, 
e) oświadczenie uczestnika konkursu, załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, 
f) oświadczenie niepełnoletniego uczestnika konkursu, załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu (dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 10 kwietnia 
1996), 
g) komentarz dotyczący utworu do zamieszczenia w programie koncertu i na 
stronie internetowej. 

 
4. Zgłoszenia należy kierować na adres: 
 
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga 
ul.  Żeromskiego 12 

25-369 Kielce 

 
5. Kontakt:  
Anita Gąska – Sekretarz Konkursu 
tel.:  41 / 368 11 40 
e-mail: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl 
 
6. Termin nadsyłania nagrań upływa 10 kwietnia 2014 roku. Decyduje data 

stempla pocztowego. 
 

 

WPISOWE 

1. Opłata za każdą nadesłaną kompozycję wynosi 30,00 PLN. 
2. Kwotę należy przelać (opłatę za przelew ponosi nadawca) na rachunek 
Filharmonii Świętokrzyskiej numer 04 1500 1458 1214 5004 2973 0000 , w BZ WBK 
Oddział Kielce, z dopiskiem „Konkurs O. Kolberg”. 
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kompozycje niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone 
do konkursu. 



2. Nadesłane utwory nie będą zwracane. 
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1   

do regulaminu Konkursu  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

1. Dane uczestnika: 

 

a) Imię i nazwisko:……………………………………………………………………. 

 

b) Adres zamieszkania:……………………………………………………………...... 

 

c) Adres e-mail:………………………………………………………………………. 

 

d) Numer telefonu:……………………………………………………………………. 

 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 

2.1  Oświadczam, że moja kompozycja konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy 

oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na niekomercyjne korzystanie z 

tego utworu przez czas określony do 30 czerwca 2016, na terytorium całego świata na 

następujących polach eksploatacji: 

 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne odtworzenie; 

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

2.2 Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie  

z mojej pracy konkursowej, szczególnie Polskiemu Radio Regionalnej Rozgłośni w Kielcach 

„Radio Kielce” SA. 

 

2.3 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób 

trzecich. 

 



2.4 W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 30 czerwca 2014 roku zobowiązuję się nie 

udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw 

do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora  

o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz moich danych. 

 

2.5 Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz mojej biografii 

artystycznej, komentarza do utworu oraz informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do 

mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale  

w Konkursie. 

 

2.6. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu 

Kompozytorskiego na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny 

utrwalonych przez Oskara Kolberga, organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. 

Kolberga w Kielcach i w pełni akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie 

Konkursu. 

 

2.7 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Organizator potrąci należny podatek od 

otrzymanej nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.8 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez 

Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o 

wynikach Konkursu. Organizator informuje, że przysługuje Panu / Pani prawo wglądu do treści 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________________ 

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2   
do regulaminu konkursu 

 

                       
                                                                   
…………………………….………. 
imię i nazwisko  
Uczestnika Konkursu 

 

…………………………………….. 
adres zameldowania Uczestnika Konkursu 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu Kompozytorskiego na miniaturę 

elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny organizowanego przez Filharmonię 

Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, ogłoszonego w 2013 roku i w pełni akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu konkursowym w związku i dla potrzeb niezbędnych dla realizacji ww. 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 296 z późn. zm.). 
 

 

………………………………              ……….…………………………………...
 miejscowość, data                                                                                                                                                        czytelny podpis  

                                                                                                                                                                                         Uczestnika Konkursu 
 

 

Ja, niżej podpisany/na, ...…………………………………………………………………..,  
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, stopień pokrewieństwa) 

jako przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego/ej…………………………………………. 

 

……………………………………………………..………………………………………...  
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, stopień pokrewieństwa) 

wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika Konkursu powyższego oświadczania. 

 

 

………………………………              ……….…………………………….  
miejscowość, data                                                                                                                                                            czytelny podpis  

przedstawiciela ustawowego 

niepełnoletniego/ej 
 


