REGULAMIN KONKURSU MŁODYCH MUZYKÓW
(„Regulamin”)
Gliwice, 9 grudnia 2018 r.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem Konkursu Młodych Muzyków („Konkurs”) jest Fundacja Wspierania Młodych Talentów
Muzycznych „Młodzi Muzycy” z siedzibą w Gliwicach (44-105) przy ul. Sylwestrowej 22, wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000727259, NIP 9691631089, REGON
369949422 („Organizator”).

1.2.

W skład Jury Konkursu będzie wchodziło od 5 do 7 członków, powołanych spośród uznanych
autorytetów w dziedzinie wykonawstwa muzycznego („Jury”). Jury podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów.

1.3.

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

1.4.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.mlodzimuzycy.pl.

2.
2.1.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży. Uczestnikiem Konkursu może
być instrumentalista lub wokalista, który:
a)

jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach,
lub

b) ma miejsce zamieszkania na terenie miasta Gliwice i który w dacie Konkursu nie ukończył 18 lat,
(„Uczestnik”), z uwzględnieniem ust. 2.2., 2.4.
2.2.

Uczestnikiem może być wyłącznie solista.

2.3.

Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do Konkursu utalentowanych muzycznie osób, które
nie spełniają kryteriów wskazanych w ust. 2.1. - 2.2.

2.4.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które same lub których rodzice lub opiekunowie:
a) są członkami organów Organizatora,
b) pozostają w stosunku pracy lub współpracują na podstawie umowy cywilnoprawnej z
Organizatorem,
c) z którymi członkowie organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
d) z którymi członkowie Jury pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2.5.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
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3.

ZGŁOSZENIE

3.1.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu („Formularz Zgłoszeniowy”) wraz z załącznikami wskazanymi w
ust. 3.2. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony i przesłany do Organizatora zgodnie z
postanowieniem ust. 3.3.

3.2.

Wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym Uczestnik powinien przesłać nagranie
audiowizualne prezentujące wykonania muzyczne Uczestnika o maksymalnej długości do 20 minut.

3.3.

Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.2, powinien zostać przesłany
Organizatorowi w terminie do dnia 31 października 2018 r., drogą elektroniczną na adres e-mail:
jan.baytel@mlodzimuzycy.pl lub listownie na adres: ul. Sylwestrowa 22, Gliwice (44-105). W wypadku
przesyłki listownej wiążąca dla dokonania zgłoszenia będzie data odbioru przesyłki przez Organizatora.

3.4.

W wypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia zgłoszenia dokonują rodzice lub
opiekunowie prawni.

3.5.

Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu.

4. PIERWSZY ETAP KONKURSU – WERYFIKACJA NAGRAŃ
4.1.

Przesłany przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.2,
podlega weryfikacji formalnej przez Organizatora.

4.2.

W ramach weryfikacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Jury dokonuje również merytorycznej
oceny Uczestników konkursu, na podstawie nagrań, o których mowa w ust. 3.2. Ocenie merytorycznej
Jury będą podlegały wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki formalne.

4.3.

Organizator poinformuje Uczestnika o wynikach weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego oraz
załączników, o których mowa w ust. 3.2, przesyłając każdemu Uczestnikowi informację o pozytywnym
lub negatywnym wyniku weryfikacji i zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu. Informacja o
wynikach weryfikacji zostanie przesłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik, który otrzymał od Organizatora informację o pozytywnym
wyniku weryfikacji zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu Konkursu („Zakwalifikowany Uczestnik”).

4.4.

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przesłana przez Organizatora do Uczestnika do dnia 12
listopada 2018 r.

5.

DRUGI ETAP KONKURSU – PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW, KONCERT

5.1.

Drugi etap Konkursu będzie polegał na przesłuchaniu Zakwalifikowanych Uczestników, którzy
zaprezentują przed Jury dowolnie wybrane utwory muzyki klasycznej („Przesłuchanie”). W ramach
Przesłuchań Jury będzie merytorycznie oceniać występy wokalne lub instrumentalne Zakwalifikowanych
Uczestników.

5.2.

Przesłuchania odbędą się w dniu 9 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury Jazovia w Gliwicach, Rynek 10, od
godziny 9.00.

5.3.

Maksymalny czas jednego Przesłuchania będzie wynosił 15 minut.

5.4.

W ramach Przesłuchań Organizator zapewni Zakwalifikowanym Uczestnikom występującym wraz z
akompaniatorem możliwość skorzystania z koncertowego fortepianu.

5.5.

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji repertuaru wykonywanego przez Uczestników w trakcie
Koncertu, do niektórych utworów zaprezentowanych w ramach Przesłuchań.
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5.6.

6.

Po zakończeniu Przesłuchań Jury wyłoni 6 laureatów Konkursu („Laureaci”), którzy wezmą udział w
koncercie laureatów, odbywającym się w tym samym dniu, w którym drugi etap Konkursu, w godzinach
popołudniowych („Koncert”). Koncert będzie wydarzeniem otwartym.
NAGRODY. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6.1.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w czasie trwania Koncertu. Rozstrzygnięcia Konkursu
dokonuje Jury przyznając Laureatom I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

6.2.

Nagrodami w Konkursie, z zastrzeżeniem pkt 6.3. są:
a)

10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za zajęcie I miejsca,

b) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za zajęcie II miejsca,
c)

3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) za zajęcie III miejsca,

d) bon do internetowego sklepu muzycznego o wartości 200 euro za uzyskanie wyróżnienia.
6.3.

Organizator zastrzega, że Jury może odmiennie zdecydować o zajętych miejscach oraz wyróżnieniach, w
tym również o braku wyłonienia któregoś z miejsc lub zwiększeniu ilości Laureatów na danym miejscu
lub w ramach wyróżnień. W takim wypadku, przyjmuje się, że łącza pula nagród to: 18.000 zł
(osiemnaście tysięcy złotych 00/100) oraz bony do internetowego sklepu muzycznego o łącznej wartości
600 euro, i zostanie ona rozdysponowana zgodnie z uznaniem Jury. Jury może również podjąć decyzję o
nieprzyznaniu nagród.

6.4. Nagrody, o których mowa w ust. 6.2. lit. a), b) oraz c) zostaną przekazane Nagrodzonemu Uczestnikowi w
terminie 14 dni od dnia odbycia Koncertu, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, a nagrody, o
których mowa w ust. 6.2. lit. d) po ogłoszeniu wyników Konkursu. Nagrody zostaną pomniejszone o
ewentualne należności o charakterze publicznoprawnym.
7.
7.1.

7.2.

ODWOŁANIE KONKURSU
Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny,
w szczególności w przypadku:
a)

gdy w Konkursie będzie uczestniczyło mniej niż 12 Zakwalifikowanych Uczestników,

b)

gdy żaden z Formularzy Zgłoszeniowych nie spełnia warunków Regulaminu,

c)

niezadowalającego poziomu merytorycznego Uczestników Konkursu.

Organizator poinformuje Zakwalifikowanych Uczestników o decyzji o odwołaniu Konkursu poprzez
przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail wskazany z Formularzu Zgłoszeniowym.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Decyzje Organizatora i Jury nie wymagają uzasadnienia. Od decyzji Organizatora oraz Jury nie
przysługuje odwołanie.

8.2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Jury, również w trakcie trwania Konkursu.

8.3.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnicy wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Konkursu.

8.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza
praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na
stronie internetowej www.mlodzimuzycy.pl.

8.5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.
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