REGULAMIN
IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIEŚNI PAMIĘCI
„WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ” 2021 r.
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 35 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 dniach 17-19 listopada 2021
r. IV Międzynarodowy Festiwal oraz Konkurs Pieśni Pamięci "Walczącym o Niepodległość". Festiwal
wraz z konkursem Pieśni Patriotycznej będzie emitowany, z uwagi na pandemię COVID-19, online live w
mediach i na portalach społecznościach Organizatora oraz Partnerów ww. wydarzenia.
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 IV Międzynarodowego Konkursu Pieśni
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” jest:

• Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie,
2.

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 i
jest zgodny z założeniami konkursu, które jednakże nie zajmują się śpiewaniem lub
wokalistyką zawodowo na co dzień (tj. śpiew nie jest jedynym zajęciem, źródłem
utrzymania; osoby bardzo znane – wokaliści medialni/rozpoznawalni)
3.

Terminy i etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I - Kwalifikacje wstępne do etapu finałowego (selekcja nadesłanych zgłoszeń
przez Jury oraz wybór 10ciu Finalistów).
Etap II - Koncert Finałowy (wyłonienie zwycięzców I, II, III miejsca) 19 listopada
2021 r. w Warszawie (lub jej okolicach).
Podczas finałowego konkursu uczestnicy zaprezentują jeden utwór, a
życzenie Jury. Pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym
zostaną zaprezentowane w jez. polskim.

drugi tylko na wyraźne

Etap I - Kwalifikacje wstępne
1.

W ramach pierwszego etapu/kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny nagrań
audio-video lub audio dwóch piosenek, z których przynajmniej
jedna powinna być wybrana z listy znajdującej się w załączniku nr 2 , druga
dowolna, jednakże musi być 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 Festiwalu znajdujący się na stronie
internetowej wydarzenia : www.festiwalniepodleglosc.pl (szczegóły w formularzu konkursowym na
stronie w zakładce „ Konkurs wokalny/zgłoszenia”) .
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2.
Pełna lista Uczestników (10 osób) zakwalifikowanych do Finału zostanie
opublikowana na stronie festiwalu www.festiwalniepodleglosc.pl do dnia 12.11.2021 r.

Etap II – Koncert Finałowy
1.
2.
3.
4.
5.

Przesłuchania konkursowe, nadesłanych zgłoszeń online odbędą się do 5
listopada r. online (droga internetową)
Lista Laureatów zaproszonych do Koncertu Finałowego (10 osób) zostanie
podana na stronie www Festiwalu – www.festiwalniepodleglosc.pl po
zakończeniu obrad JURY najpóźniej do 12.11.2021 r.
Koncert z udziałem Finalistów odbędzie się 19 listopada 2021
roku w Warszawie (lub jej okolicach).
W koncercie weźmie udział 10 finalistów wyłonionych z przesłuchań I etapu online
Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane podczas Koncertu Finałowego/
emitowanego online live oraz na stronie www.festiwalniepodleglosc.pl.
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.
2.
3.

4.
5.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat i nie
przekroczyły 40 roku życia ( osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z
opiekunem).
Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia i wyrażenie zgody na
udział oraz zaakceptowanie warunków Konkursu (dostępnych na stronie Festiwalu)
Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie /nadesłanie formularza
konkursowego stanowiącego załącznik nr 1 (w formie elektronicznej pod
podanym adresem e-mail) do niniejszego Regulaminu oraz krótkiego
życiorysu wraz ze zdjęciem oraz nagrań audio-video lub audio
dwóch piosenek. W przypadku nagrania audio-video powinno być
ono wykonane „live", bez montażu, z jednego ujęcia kamery.
W przypadku dostania się do rundy finałowej, Finaliści zobowiązani są
dołączyć/dostarczyć podkład muzyczny w formacie mp3 lub zapewnić
sobie we własnym zakresie akompaniament w trakcie Koncertu finałowego. Organizator nie
zapewnia podkładu muzycznego podczas finałowego występu.
Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 5 listopada 2021 r. drogą elektroniczną, szczegóły na stronie
www.festiwalniepodleglosc.pl ( zakładka : Konkurs wokalny )
Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w punkcie 3 (j.w) nie zostaną
uwzględnione.
Organizatorzy oraz Jury zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia lub
odrzucenia zgłoszeń z przyczyn formalnych, artystycznych, bądź
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

repertuarowych.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje
niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza
konkursowego akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Formularz konkursowy powinien zostać wypełniony w języku polskim.
Korespondencja dotycząca Konkursu będzie kierowana na adres poczty
elektronicznej, wskazany w formularzu konkursowym. Uczestnik wyraża
zgodę na przesłanie korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
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 danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Łagierników
Żołnierzy AK w Warszawie.
Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez
niego w każdej chwili.
Laureaci I, II, III miejsca poprzednich edycji nie mogą wziąć udziału w konkursie.
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.
Osoby niepełnoletnie powinny na przesłuchania (finał) 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 przesłane 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 etapie finałowym, wyrażają zgodę na
fotografowanie i utrwalanie dźwięku, obrazu oraz emisji online w Internecie (na stronach Organizatora i
Partnerów) swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w
ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.
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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 wideo.
4.
Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego wykonania
utworu podczas prób, przeglądu konkursowego i Koncertu Finałowego, 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 artystycznego wykonania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

V. ORGANIZACJA FESTIWALU
1.

3.

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia noclegu
( jeśli zaistnieje taka potrzeba) wraz z wyżywieniem Uczestnikom Laureatom biorącym udział w Koncercie Finałowym (tj.
osobom, które przejdą do II-ego końcowego etapu)
* jeden nocleg z 19-20 listopada 2021 r. w Warszawie lub okolicy
po zakończeniu koncertu finałowego (jeśli zaistnieje taka potrzeba
i uczestnik wyrazi taką chęć). Pokryty koszt noclegu dotyczy tylko i
wyłącznie osoby, która zostanie zakwalifikowana do finału, bez osób
towarzyszących.
Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas
Festiwalu ponosi Organizator.

(Osoby przystępujące do etapu II - Finału, powinny być przygotowane do występu publicznego na
Koncercie Galowo-Finałowym 19.11.2021 r.- transmisja online live oraz być dostępne cały
dzień/próby oraz przygotowania )
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VI. JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW
W RAMACH KONKURSU
1.
2.
3.

Ocenie Jury podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów,
dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.
Organizator zapewnia nagłośnienie konkursu wraz z jego
obsługą (szczegóły techniczne do uzgodnienia po opublikowaniu listy
Uczestników zakwalifikowanych do finału).
Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego zakwalifikowani do udziału
w Koncercie Finałowym 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 jej uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.

Jury przyznaje następujące nagrody:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
•

3 000 zł
2 000 zł
1 000 zł

(Podane wyżej kwoty są kwotami brutto)
2.

3.

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 Gali przez Organizatora, w tym wskazanie
przez Laureatów numerów ich rachunku bankowego, na które wypłacone
mają być nagrody.
Dyplomy za I, II i III miejsce zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu
podczas Koncertu 19.11.2021 r.
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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.
1.
2.
3.
4.

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 05.10.2021 r.

Organizatorzy:
Artur Kondrat
Organizator Festiwalu
Jacek Barczak
Dyrektor Artystyczny

Denis Zwonik
Dyrektor do spraw
Administracyjnych

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