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II Ogólnopolski Konkurs  
Duetów z Fortepianem 

  
  

REGULAMIN KONKURSU  
   

1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem zwanym 

dalej „Konkursem” jest Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  

2. Konkurs odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2022 roku w Auli Koncertowej 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i jest konkursem 

przeznaczonym dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz 

absolwentów uczelni muzycznych w Polsce.  

3. Aby zgłosić uczestnictwo w Konkursie należy do dnia 14 marca 2022 roku na adres 

mailowy: okdf@amuz.gda.pl wysłać: 

• skan lub zdjęcie wypełnionej, wydrukowanej oraz własnoręcznie podpisanej 

Karty zgłoszenia, 

• wypełnioną edytowalną kartę zgłoszenia w formacie *.pdf (bez podpisu), 

• dowód wpłaty wpisowego.  

4. Każdy duet zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 300 PLN na konto:   

Bank Zachodni WBK 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

z dopiskiem: „II Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem 2022 – wpisowe” 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie, wpisowe nie podlega 

zwrotowi.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.   
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7. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo 

wyboru uczestników, kierując się kolejnością zgłoszeń.  

8. Koszty związane z podróżą i pobytem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i studenci jurorów.  

10. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni 

drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu do dnia  

21 marca 2022 roku. 

11. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:   

• Grupa I – uczniowie szkół muzycznych II stopnia,  

• Grupa II – studenci i absolwenci uczelni muzycznych  
(urodzeni w roku 1992 i młodsi).  

12. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.  

13. Program konkursowy obejmuje utwory na duet instrumentalny lub wokalno- 

instrumentalny, w którego składzie występuje obowiązkowo fortepian. W Konkursie 

nie mogą brać udziału duety fortepianowe na cztery ręce lub dwa fortepiany.  

14. Program Konkursu:  

A. Wykonanie dwóch (lub więcej) utworów, zróżnicowanych stylistycznie, w tym 

obowiązkowo jednego utworu z epoki klasycyzmu lub baroku. Dopuszczalne są: 

• część lub części sonaty lub innej formy cyklicznej, 

• utwory zawierające wyciąg fortepianowy partii orkiestry.  

B. Czas trwania programu:  

• w grupie I: 15-25 minut, 

• w grupie II: 25-35 minut.   

15. Czas trwania występu konkursowego podany w karcie zgłoszenia powinien być 

przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu może spowodować przerwanie występu 

uczestnika.  

16. W skład Jury wchodzić będą wybitni pedagodzy z wyższych uczelni muzycznych 

w Polsce:   

• prof. dr hab. Jadwiga Lewczuk  
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) – przewodnicząca 

• prof. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska  
(Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) 
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• dr hab. Hanna Holeksa  
(Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) 

• dr hab. Urszula Janik  
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)  

• prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz 
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 

• prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski  
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) 

17. Jury będzie oceniać uczestników według skali 25-punktowej.  

18. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.  

19. Laureatami Konkursu będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie.  

Otrzymają oni dyplomy oraz nagrody pieniężne dla duetu w wysokości: 

• W KATEGORII I: 

o I nagroda – 4000 PLN 

o II nagroda – 2500 PLN 

o III nagroda – 1000 PLN 

• W KATEGORII II: 

o I nagroda – 10000 PLN 

o II nagroda – 6000 PLN 

o III nagroda – 3000 PLN 

• Przewidziane są również wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.  

• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

20. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany układu nagród, ich liczby i wysokości. 

21. Laureaci I nagród zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w Koncercie Laureatów, 

który odbędzie się 13 kwietnia 2022 roku.  

22. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich prezentacji artystycznej 

oraz wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań audio-wideo oraz  

na korzystanie przez organizatorów z materiałów zarejestrowanych w trakcie 

trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Zgoda obejmuje: 

wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie i powielanie wizerunku uczestników, 

prawo do publicznego odtwarzania prezentacji artystycznej, prawo wprowadzania 

wizerunku do pamięci komputera, prawo do korzystania z wizerunku w celu 

promocji Konkursu oraz w celach informacyjnych związanych z Konkursem. 
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23. Uczestnictwo w Konkursie przenosi nieodpłatnie na Akademię Muzyczną 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wszelkie prawa majątkowe do artystycznych 

wykonań zarejestrowanych podczas Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich 

– utrwalania, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet, 

publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, 

przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

24. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konkursu w formie stacjonarnej,  

zostanie on zorganizowany online. 

25. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zamieszczony będzie 

po zamknięciu listy uczestników na stronie amuz.gda.pl, w sekcji „Wydarzenia”, 

w zakładce Konkursu. 

26. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące II Ogólnopolskiego Konkursu Duetów 

z Fortepianem zamieszczone zostaną na stronie amuz.gda.pl, w sekcji 

„Wydarzenia”, w zakładce Konkursu. 

27. Kontakt w sprawach dotyczących Konkursu – pod adresem e-mail: 

okdf@amuz.gda.pl.  

28. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez uczestników 

z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.  

 
 
 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), Akademia Muzyczna w Gdańsku informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2, 

reprezentowana przez Rektora. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@amuz.gda.pl. 

http://www.amuz.gda.pl/
http://www.amuz.gda.pl/
mailto:iod@amuz.gda.pl
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w II Ogólnopolskim 

Konkursie Duetów z Fortepianem organizowanym przez Akademię Muzyczną 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 

w tym przepisach archiwalnych. 

5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. 

7. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach 

przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia 

zapomnianym) i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane. 


