REGULAMIN
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIEŚNI PAMIĘCI
„WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ”
Międzynarodowy Konkurs Pieśni Pamięci " Walczącym o Niepodległość" powstał z
inicjatywy - prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej - Artura Kondrata,
jednego z głównych organizatorów Festiwalu Pieśni "Walczącym o Nieodległość".
I. ZAŁOŻENIA KONKURSU
Pomysł Festiwalu oraz Konkursu nawiązuje do niezapomnianej roli, jaką odegrali
obywatele polscy walczący o niepodległość swego narodu, a w tym : Powstańcy
Kościuszkowscy, Powstańcy Listopadowi, Powstańcy Styczniowi, Legiony Polskie oraz Armia
Krajowa, a także późniejsza Solidarność Walcząca w dziejach Polski. Pieśni towarzyszące
tamtym wydarzeniom i ich ponadczasowe walory artystyczne w pełni zasługują na to, aby w
ciekawy sposób i na nowo zaprezentować je współczesnym odbiorcom.
Nasze Stowarzyszenie, działające od ponad 32 lat (początkowo w konspiracji),
zrzeszające weteranów AK, więźniów najcięższych łagrów sowieckich widzi potrzebę
szerzenia idei patriotyzmu i znajomości historii Polski, dumy z bycia Polakiem.
Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Pragnąc
dotrzeć z przekazem do osób w różnym wieku, za łącznik przyjęliśmy muzykę patriotyczną,
jak i promocję działań edukacyjnych artystów, organizacji pozarządowych i grup
rekonstrukcyjnych z całej Polski na polu upowszechniania historii Polski. Stąd też nasza
organizacja w hołdzie dla wszystkich osób, które przez dziesiątki lat działały na rzecz
niepodległości Polski pragnie zorganizować w listopadzie 2019 r. wraz z Wojskową Akademią
Techniczną, Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, , Stowarzyszeniem „Solidarność
Walcząca” oraz z samorządami podwarszawskich gmin III Międzynarodowy Festiwal oraz
Konkurs Pieśni Pamięci "Walczącym o Niepodległość".
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest pielęgnowanie i upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych tradycji walk o niepodległość Polski, a także historii Polski w twórczości
artystycznej.
1. Prezentacja dorobku artystycznego wokalistów (solistów).
2. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń.
3. Kultywowanie pamięci o bohaterstwie żołnierzy i bojowników o wolność i
niepodległość.
4. Krzewienie wartości patriotycznych.
5. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Legionów Polskich i Armii Krajowej.
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Głównym organizatorem III Międzynarodowego Konkursu Pieśni
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” jest :
• Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie,
2.
•
•
•
•
•

Współorganizatorami III Międzynarodowego Konkursu Pieśni Pamięci
„Walczących o Niepodległość są:

Wojskowa Akademia Techniczna
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej,
Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”,
Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”,
Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi
3.

Rodzaj i forma Konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla solistów, osób fizycznych w
wieku 15-40 lat, które chciałyby zaprezentować program propagujący ww. cele
zgodny z założeniami konkursu, które jednakże nie zajmują się śpiewaniem lub
wokalistyką zawodowo.
4.

Terminy i etapy Konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I - Kwalifikacje wstępne (selekcja nadesłanych zgłoszeń przez Jury).
Etap II - Przesłuchania konkursowe w dniu 15.listopada 2019 r. – Centrum
Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, budynek
PAST-y, ul. Zielna 39, Warszawa
Etap III - Koncert Galowy (Finał) 16 listopada 2019 r. - Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie
Podczas II i III etapu Konkursu Uczestnicy prezentują jeden utwór, a drugi tylko na
wyraźne życzenie Jury.
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Etap I - Kwalifikacje wstępne
W ramach Kwalifikacji wstępnych, Jury wyłonione przez Organizatora, dokona oceny
nagrań audio-video, audio jednej lub dwóch piosenek (przesłanie drugiego nagrania jest
dobrowolne), z których przynajmniej jedna powinna być wybrana z listy znajdującej się
w załączniku nr 2 do regulaminu, druga - dowolna, jednakże zgodna z założeniami
Festiwalu, czyli propagować polskość i patriotyzm oraz popularyzować ideę pieśni
żołnierzy walczących o niepodległość (dowolna aranżacja).
Piosenki prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem na adres Stowarzyszenia (szczegóły w
formularzu konkursowym na stronie Festiwalu - w zakładce „konkurs
wokalny/zgłoszenia”) do dnia 25 października 2019 r.
Pełna lista Uczestników (15 osób) zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana
na stronie festiwalu www.festiwalniepodleglosc.pl
1.
Organizator po I etapie przyznaje Jury prawo wręczenia trzech przepustek (tzw.
„złotego biletu”) uczestnikom ze środowisk polskich za granicą, które automatycznie
zakwalifikują się do finałowej gali.
Organizator pragnie tym samym umożliwić udział w konkursie gościom ze środowisk
polonijnych.
Niezbędnym warunkiem do skorzystania z powyższej szansy jest posiadanie stałego
zameldowania w innym kraju oraz nieprzeciętne wykonanie utworów w języku polskim.
Etap II - Przesłuchania konkursowe
1.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 15 listopada 2019 r. w Centrum
Edukacji Historycznej przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie, IV piętro.
O dokładnej godzinie i kolejności przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni
drogą telefoniczną.
2.
Lista Laureatów zaproszonych do Koncertu Galowego (7 osób) zostanie podana
przez Jury po zakończeniu przesłuchań konkursowych oraz na stronie www Festiwalu –
www.festiwalniepodleglosc.pl w piątek 15 listopada 2019 r. wieczorem.

Etap III - Koncert Galowy
Koncert Galowy z udziałem Finalistów odbędzie się 16 listopada 2019
roku o godz. 17.00 w Sali widowiskowo-kinowej Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie, przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25a
(poprzednia nazwa ul gen. Kaliskiego 25a).
2.
W koncercie weźmie udział 7 finalistów wyłonionych z przesłuchań II etapu
plus ewentualnie 3 osoby z zagranicy ( jeśli Jury skorzysta z przyznania przepustek na
zasadach określonych w pkt. 3 etapu I ) .
3.
Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym oraz na
stronie www.festiwalniepodleglosc.pl.
1.
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III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat i nie
przekroczyły 40 roku życia ( osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z
opiekunem).
2.
Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia i wyrażenie zgody na
udział oraz zaakceptowanie warunków Konkursu ( na stronie Festiwalu)
3.
Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie Formularza konkursowego
stanowiącego załącznik nr 1 (w formie elektronicznej lub papierowej) do
niniejszego Regulaminu, życiorysu wraz ze zdjęciem oraz jednego lub dwóch
nagrań audio-video lub audio dwóch piosenek (płyta CD/DVD lub pendrive
itp). W przypadku nagrania audio-video powinno być
ono wykonane „live", bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać
Wykonawcy. Do zgłoszenia należy/można również dołączyć podkład muzyczny w
formacie mp3, min. 192 kb/s.
4.
Kandydaci, którzy w II etapie oraz Koncercie Galowym
będą chcieli wystąpić z akompaniującym pianistą, zobowiązani są przesłać nuty wraz ze
zgłoszeniem. Organizatorzy zapewniają pianistę oraz instrument klawiszowy. Możliwy
jest także udział innego/innych instrumentów towarzyszących, na własny koszt
uczestnika.
5.
Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
6.
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 25 października 2019 r. drogą elektroniczną, szczegóły na stronie
www.festiwalniepodleglosc.pl ( zakładka : Konkurs wokalny )
7.
Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w punkcie 6 nie zostaną
uwzględnione.
8.
Organizatorzy oraz Jury zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia lub
odrzucenia zgłoszeń z przyczyn formalnych, artystycznych, bądź repertuarowych.
9.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje
niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.
10.
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
11.
Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza
Konkursowego, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.
Formularz konkursowy powinien zostać wypełniony w języku polskim.
13.
Korespondencja dotycząca Konkursu będzie kierowana na adres poczty
elektronicznej, wskazany w Formularzu konkursowym. Uczestnik wyraża zgodę na
doręczanie korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
14.
Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem. Podanie
1.
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danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich
usunięcia.
15.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Łagierników
Żołnierzy AK w Warszawie.
16.
Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez
niego w każdej chwili.
17.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przesłaniem Formularza
konkursowego wraz z nagraniami Uczestnicy Konkursu ponoszą we własnym zakresie.
Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
18.
Osoby niepełnoletnie powinny na przesłuchania przyjechać wraz z opiekunem.
Dane opiekuna należy dołączyć w formularzu zgłoszeniowym.
IV. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1.
Z chwilą przesłania Formularza konkursowego, Uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do artystycznego wykonania przesłanego
utworu (nagrania audio lub audio-video utrwalonego na przesłanej wraz z formularzem
konkursowym płycie CD/DVD lub przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej) w
zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie
cyfrowej oraz odtworzenia przez Jury.
2.
Uczestnicy Konkursu, biorący udział w II lub III etapie, wyrażają zgodę na
fotografowanie i utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz
na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez
Organizatora Festiwalu sposób.
3.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz
rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu, na zasadzie wyłączności, swojego
wizerunku, utrwalonego podczas prób i Przesłuchania konkursowego oraz Koncertu Galowego
na fotografiach oraz zapisach audio i video.
4.
Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego
wykonania utworu podczas prób, przeglądu konkursowego lub Koncertu Galowego, prawo do
korzystania z artystycznego wykonania utworów i rozporządzania prawami do nich na
następujących polach eksploatacji:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c)
w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony
w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą
wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia
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artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

V. ORGANIZACJA FESTIWALU
Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem,
noclegiem i ubezpieczeniem Uczestników II etapu.
2.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia noclegu wraz z wyżywieniem
Uczestnikom - Laureatom biorącym udział w Koncercie Galowym (tj.
osobom , które przejdą do III etapu)
*nocleg z 15/16 i 16/17 listopada 2019 r. . w Warszawie przed i po Gali
finałowej Festiwalu. (jeśli oczywiście zaistnieje taka potrzeba i uczestnik wyrazi taką
chęć)
3.
Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas
Festiwalu ponosi Organizator.
1.

(Osoby przystępujące do etapu II, powinny być przygotowane do występu publicznego
na Koncercie Galowym 16.11.2019 )
VI. JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW
W RAMACH KONKURSU
1.
2.

Ocenie Jury podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów,
dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.
Organizator zapewnia nagłośnienie Konkursu i Festiwalu wraz z jego
obsługą (szczegóły techniczne do uzgodnienia po opublikowaniu listy
Uczestników zakwalifikowanych do II etapu).
Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego, zakwalifikowani do udziału
w Koncercie Galowym, zobowiązani są do wzięcia udziału nieodpłatnie w
próbach oraz Koncercie. Finaliści biorący udział w Koncercie Galowym,
wykonują jedną lub dwie z prezentowanych w Konkursie piosenek, po
uprzednim ich uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.

Jury przyznaje następujące nagrody:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

5 000 zł
3 000 zł
2 000 zł
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wyróżnienia: nagrody rzeczowe patronów

Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15
dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na konta
bankowe wskazane przez Laureatów. Warunkiem wypłaty nagród jest wypełnienie przez
Laureatów stosownych oświadczeń podatkowych na formularzach udostępnionych po
Koncercie Galowym przez Organizatora, w tym wskazanie przez Laureatów numeru ich
rachunków bankowych, na które wypłacone mają być nagrody.
3.
Statuetki za I, II i III miejsce zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu podczas
Koncertu Galowego.
2.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy Konkursu mogą dokonać zmian w Regulaminie konkursu do dnia upływu
terminu przesyłania Formularzy konkursowych. Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się
na stronie internetowej: www.festiwalniepodleglosc.pl.
Każdy Uczestnik, biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki
Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie
www.festiwalniepodleglosc.pl oraz w wybranych mediach.
Organizator zastrzega możliwość odwołania Festiwalu bez podania przyczyny.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.09.2019 r.

1.
2.
3.
4.

Organizatorzy:
Artur Kondrat

Piotr Rzewuski

Organizator Festiwalu

Dyrektor do spraw
Administracyjnych
Jacek Barczak
Dyrektor Artystyczny

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – lista piosenek obowiązkowych.
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