
Regulamin konkursu muzyczno-literackiego
 „Muzyczny manowiec”

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Muzeum  im.  Jana  Kasprowicza  w  Inowrocławiu,  adres:
ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.
3. Celem konkursu jest: 

◦ rozwijanie  talentów muzycznych i  rozbudzanie aktywności  artystycznej  wśród dzieci
i młodzieży;

◦ umożliwienie młodym artystom zaprezentowania swojego dorobku na scenie;
◦ propagowanie  twórczości  Jana  Kasprowicza  wśród  młodych  mieszkańców  regionu,

z którego poeta się wywodził.
4. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie własnej muzyki do słów dowolnego

utworu z dorobku Jana Kasprowicza lub do słów własnych inspirowanych twórczością Jana
Kasprowicza.  Powstały  utwór  może  być  wykonany  w  dowolnym  gatunku  muzycznym
z wykorzystaniem dowolnych instrumentów, z tym zastrzeżeniem, że musi  być możliwy
do zaprezentowania na żywo podczas koncertu laureatów na terenie Muzeum.

5. Prace konkursowe będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli Państwowej Szkoły
Muzycznej  I  i  II  stopnia  w Inowrocławiu,  Starostwa  Powiatowego  i  Muzeum im.  Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu.

6. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów artystycznych, oryginalności, kreatywności,
ciekawej interpretacji, oryginalnej aranżacji i estetyki wykonania.

7. W konkursie  przewidziane  jest  przyznanie  trzech  miejsc, w  każdej  z  dwóch  kategorii
wiekowych. Łączna wartość nagród: 1200 zł.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs  jest  skierowany  do  dzieci  i  młodzieży  z  Powiatu  Inowrocławskiego  i  będzie
rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:

a) szkoły podstawowe (klasy IV-VIII),
b) szkoły ponadpodstawowe.

2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub zespoły muzyczne (max. 5 osób).

III. Zasady konkursu i terminy

1. Uczestnicy  zgłaszają  się  do  konkursu  poprzez  wypełnienie  formularza  konkursowego
(Załącznik 1) i przesłanie jego skanu mailem na adres: literatura@muzeum-inowroclaw.pl.
Utwór konkursowy powinien być nagrany w formie audio lub audio-wideo i udostępniony
w mailu zgłoszeniowym w formie pliku w chmurze internetowej lub w formie prywatnego
linku do serwisu typu YouTube.
W tytule maila należy wpisać: Konkurs „Muzyczny manowiec”.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2022 r.
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3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 grudnia 2022 r.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach muzealnych mediów społecznościowych.

Ponadto  laureaci  konkursu zostaną  powiadomieni  o  wynikach telefonicznie.  Organizator
zastrzega sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi uczestnikami konkursu.

5. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu laureatów, który odbędzie się w dniu 12 grudnia
2022 r. na terenie Muzeum.

6. Koncert  laureatów  odbędzie  się  na  terenie  Muzeum.  Muzeum  udostępni laureatom
nagłośnienie i mikrofon. Wszelkie instrumenty oraz potrzebne przyłącza laureaci organizują
we  własnym  zakresie.  Zgłaszając  się  do  konkursu,  uczestnicy  deklarują  gotowość
wystąpienia podczas koncertu laureatów na żywo.

IV. Warunki dotyczące utworów konkursowych

1. Zgłoszony utwór powinien być opracowany specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu,
nie  może naruszać praw autorskich lub praw pokrewnych i  nie  powinien być wcześniej
prezentowany publicznie.

2. Uczestnicy konkursu oświadczają, że praca konkursowa jest  wyłącznie ich dziełem i nie
narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do wyłączenia  z  konkursu prac,  które  nie  nawiązują
do tematyki konkursu oraz posiadają niewystarczającą jakość techniczną zapisu.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody
na nieodpłatne upublicznienie pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, ich skrótu
na antenie radia lub TV, w sieci internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.
Dotyczy to także nagrań z ewentualnego występu podczas koncertu laureatów.

5. Udział w konkursie oznacza, że uczestnicy zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich
wizerunkiem, imieniem, nazwiskiem, nazwą zespołu lub pseudonimem artystycznym.

6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 V. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest
Organizator.

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą wykorzystane
przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak odmowa ich  podania  uniemożliwia  otrzymanie  nagrody przyznanej  w konkursie.
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
na co każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę. 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
2. Osobą do kontaktu  w sprawach  związanych  z  konkursem  jest Katarzyna Mruk,  e-mail:

literatura@muzeum-inowroclaw.pl.


