
 
 
 
 

 
 
  

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS  
„MINIATURA – ONLINE” 

 
dla instrumentalistów i wokalistów  

– uczniów średnich szkół muzycznych 
 
 

Gdańsk, 23 maja – 1 czerwca 2022 r. 
  

 
REGULAMIN 

 
  

1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu „Miniatura – Online” jest Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Wydział Instrumentalny  

i Wydział Wokalno-Aktorski, zwana dalej „Akademią”. 

2. Konkurs odbędzie się w formie online w dniach 23 maja – 1 czerwca 2022 roku. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół muzycznych II stopnia oraz 

klas VII – XII ogólnokształcących szkół muzycznych. W Konkursie mogą wziąć 

udział instrumentaliści oraz uczniowie klas śpiewu solowego. W Konkursie nie 

mogą wziąć udziału uczniowie, którzy są już studentami wyższej uczelni 

muzycznej. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

• grupa I: uczniowie – instrumentaliści z klas I i II szkół muzycznych  

II stopnia oraz klas VII – VIII ogólnokształcących szkół muzycznych; 

uczniowie klasy I i II śpiewu solowego,  

• grupa II: uczniowie – instrumentaliści z klas III i IV szkół muzycznych  

II stopnia oraz klas IX – X ogólnokształcących szkół muzycznych; 

uczniowie klasy III śpiewu solowego, 



• grupa III: uczniowie – instrumentaliści z klas V i VI szkół muzycznych  

II stopnia oraz klas XI – XII ogólnokształcących szkół muzycznych; 

uczniowie klasy IV śpiewu solowego. 

Nie ma podziału na kategorie instrumentalną i wokalną w ramach 

poszczególnych grup. 

5. Za prezentację konkursową należy uznać przesłane przez uczestnika nagranie 

audio-video wymaganego programu. Film z nagraniem programu 

konkursowego powinien stanowić jeden plik. Nagranie powinno być 

zrealizowane jedną nieruchomą kamerą, bez cięć montażowych w trakcie 

wykonywania utworu ani pomiędzy nimi i bez modyfikacji ścieżki dźwiękowej. 

Nagranie nie może zawierać utworów innych niż wybrane do prezentacji  

w związku z udziałem w Konkursie. Przesłany plik powinien być oryginalny, bez 

korekcji obrazu i dźwięku. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka 

wykonawcy. Film należy zamieścić na niepublicznym koncie na platformie 

YouTube i przesłać link na adres:  

miniatura_online@amuz.gda.pl 

Każdy uczestnik przesyła wyłącznie 1 link/1 film. 

6. Nagrany w prezentacji konkursowej program musi składać się z co najmniej  

2 utworów, zróżnicowanych w charakterze, przeznaczonych na instrument lub 

głos, solo lub z akompaniamentem. Przynajmniej jeden z nich musi być 

dziełem polskiego kompozytora. Repertuar stanowić mogą części cyklu 

utworów, z wykluczeniem cyklu sonatowego klasycznego lub późniejszego oraz 

opery bądź innych wielkich form wokalno-instrumentalnych. Można też 

wykonać transkrypcję. Program należy wykonać z pamięci (dopuszcza się 

wykonanie utworów skomponowanych po 1950 roku z nut). 

7. Wymagany czas trwania programu: 

• Grupa I: 7-10 minut 

• Grupa II: 9-12 minut 

• Grupa III: 12-15 minut 

Zbyt krótki program oznacza dyskwalifikację z Konkursu. W przypadku 

przekroczenia czasu Jury nie jest zobowiązane do słuchania całości nagrania. 

8. Z chwilą nadesłania przez uczestników Konkursu do Akademii nagrań,  

o których mowa w punktach 5-6 niniejszego Regulaminu, na Akademię 

mailto:miniatura_online@amuz.gda.pl


przechodzą nieodpłatnie niewyłączne autorskie prawa majątkowe do nagrania 

w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego nagrania – wytwarzanie 

egzemplarzy utworu bez względu na technikę, 

b) wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania 

utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, 

c) wykorzystywania utworu lub jego fragmentu w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych i archiwalnych. 

Prawa te zostaną wykorzystane przez Akademię wyłącznie w przypadku nagrań 

uczestników uznanych przez Jury za laureatów.  

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, 

które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich.  

W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 

których prawa zostały naruszone. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata 

wpisowego w wysokości 120 zł na poniższy numer rachunku bankowego 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w SANTANDER 

BANK POLSKA S.A.: 

PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 

W tytule wpłaty należy wpisać: KONKURS-MINIATURA, imię i nazwisko 

uczestnika. 

Wpisowe podlega zwrotowi jedynie w przypadku odwołania Konkursu. 

11. W celu zgłoszenia kandydata należy do dnia 6.05.2022 roku wysłać na adres 

Konkursu miniatura_online@amuz.gda.pl komplet dokumentów: 

• wypełniony formularz online, zamieszczony pod wskazanym linkiem na 

stronie Konkursu, 

• skan podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu 

i akompaniatora, 

• potwierdzenie wpłaty wpisowego, 

• link do nagrania. 

W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę uczestnika. 



12. Prezentacje uczestników ocenia Jury powołane przez Jego Magnificencję 

Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza. 

Jury będzie pracowało w oparciu o osobny regulamin. Decyzje Jury są 

ostateczne i nieodwołalne. 

13. Jury przyzna nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu w poszczególnych 

grupach. W puli nagród znajdą się także zaproszenia do udziału w koncercie  

w murach Akademii po uchyleniu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem 

Uczelni spowodowanych zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

COVID-19, oraz lekcje mistrzowskie prowadzone przez pedagogów aMuz. 

Organizatorzy przewidują dwie nagrody specjalne: za najlepszą interpretację 

utworu kompozytora polskiego oraz za najlepszą interpretację utworu 

kompozytora gdańskiego. 

14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Akademii 

Muzycznej w Gdańsku www.amuz.gda.pl oraz na profilu akademickim na 

Facebooku www.facebook.com/amuz.gdansk 1 czerwca 2022 roku. 

15. Nagrodzone nagrania zostaną zaprezentowane na stronie Akademii 

www.amuz.gda.pl w sekcji „Wydarzenia” w zakładce Konkursu oraz na profilu 

akademickim na Facebooku www.facebook.com/amuz.gdansk.  

16. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu będą na bieżąco 

umieszczane na stronie Akademii Muzycznej w Gdańsku www.amuz.gda.pl  

w sekcji „Wydarzenia” w zakładce Konkursu. Pytania prosimy kierować na 

adres Konkursu miniatura_online@amuz.gda.pl. 

 

 
 

Do Regulaminu załączone są:  

A. Formularz online do pobrania ze strony Konkursu; 

B. Formularze oświadczeń o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie 

danych osobowych. 
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