
 

 
 

KONKURS MUZYCZNY  
WARKA 700 – PIOSENKA O WARCE 

 
1. ORGANIZATOR  
Organizatorem Konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 3, 05-660 Warka 

 
2. CEL 
Celem konkursu organizowanego z okazji jubileuszu 700-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich 
Warce jest zainspirowanie mieszkańców do tworzenia piosenek popularyzujących Warkę. 
 
3. KATEGORIE 

 Kategoria 1 – PIOSENKA ORYGINALNA – oryginalna muzyka oraz tekst zostały przygotowane 
specjalnie na potrzeby tego konkursu,  

 Kategoria 2 – PIOSENKA INSPIROWANA – oryginalny tekst przygotowany specjalnie na potrzeby 
tego konkursu z muzyką już wcześniej istniejącą, nieoryginalną; 
 

4. KATEGORIE WIEKOWE  
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:  

 Kategoria 1 – uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich działających na terenie gminy 
Warka; 

 Kategoria 2 – open - pozostali uczestnicy bez ograniczeń wiekowych; 

 Kategoria 3 – seniorzy (osoby 60+) 
Obydwie kategorie wiekowe mogą wziąć udział w każdej z kategorii.  
 
5. TERMINY 
Konkurs realizowany będzie według poniższego harmonogramu: 

 Ogłoszenie konkursu – 1 marca 2021; 

 Zakończenie przyjmowania utworów – 27 sierpnia 2021;  

 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 26 września 2021;  

 Przewidywany termin koncertu laureatów konkursu – 26 września 2021 / 3 października 2021. 
 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz zespoły spełniające poniższe warunki: 

 są autorami nadesłanych prac i posiadają pełne prawa do nich – w przypadku wykorzystania 
przez uczestnika istniejącego już podkładu muzycznego Organizator nie odpowiada za kwestie 
związane z prawem autorskim; 

 uczestnicy pierwszej kategorii wiekowej - uczęszczają do szkoły na terenie gminy Warka; 



 są związani z Miastem i Gminą Warka;  

 wysłały utwór w formie gotowej do prezentacji; 

 dostarczyły kompletne zgłoszenie: wypełniony formularz zgłoszeniowy, tekst piosenki w formie 
papierowej i elektronicznej, podkład instrumentalny oraz pełne wykonanie utworu; 

 złożyły prace w terminie przewidzianym w regulaminie; 

 zgadzają się na wykorzystanie utworów w celach promocyjnych Warki.  
b) Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 3 utwory; 
c) Autor tekstu/ podkładu muzycznego nie musi być osobą wykonującą utwór. 
 

7. FORMAT NADSYŁANYCH PRAC 
a) Tekst utworu musi zostać dostarczony w formie papierowej oraz elektronicznej (najlepiej w 

formacie .doc lub .docx);  
b) Podkład muzyczny musi zostać dostarczony w formie elektronicznej w formacie mp3.  
 

8. DOSTARCZENIE PRAC 
a) Utwory konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora (adres w punkcie 1) w 

przewidzianym w regulaminie terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. 
b) Utwory zapisane w formacie elektronicznym powinny zostać dostarczone na nośnikach 

zewnętrznych (CD, DVD, pamięci przenośne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
gik.dworeknadlugiej@gmail.com (praca przesłana mailowo wymaga zwrotnego potwierdzenia 
otrzymania wiadomości przez organizatora).  

c) Prace, których identyfikacja nie będzie możliwa, te do których nie będzie załączony formularz 
zgłoszeniowy nie będą brały udziału w konkursie. 

 
9. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I KONCERT LAUREATÓW  

a) Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze 
Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków – ludzi związanych z muzyką, literaturą oraz 
innymi dziedzinami sztuki. Oceniać będą oni wartości artystyczne utworów, profesjonalizm 
wykonania, kompozycję, treść.  

b) W koncercie laureatów wystąpią wykonawcy zakwalifikowani przez komisję konkursową, którzy 
zostaną wybrani na podstawienie przesłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do 
zaprezentowania utworu w takiej samej formie, która została dostarczona do oceny.  

 
10. NAGRODY 
W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe lub pieniężne, o czym zdecyduje 
Organizator. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja utworów podczas lokalnych imprez 
plenerowych.  

 
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

a) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji 
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym; 

b) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów nadesłanych do konkursu 
do działań informacyjno-promocyjnych związanych z konkursem oraz związanych z 
Organizatorem; 

c) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator; 
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 
 


