
 
 
 

KONKURS KOMPOZYTORSKI  
NA DUET INSTRUMENTALNY Z HARFĄ 

 

Gdańsk, 2021/2022 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Konkursu są Katedra Kompozycji oraz Katedra Organów, 

Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku. 

2. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje JM Rektor Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz. 

3.  Konkurs jest otwarty dla studentów klas kompozycji uczelni muzycznych 

w Polsce. 

4. Przedmiotem Konkursu jest utwór przeznaczony na dowolny duet 

instrumentalny z harfą, o czasie trwania mieszczącym się w przedziale  

4-6 minut. 

5. Nie dopuszcza się użycia mediów elektronicznych. 

6. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić więcej niż jedną pracę. 

7. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie prace niepublikowane, 

nienagradzane i niewykonywane publicznie. 

8. Zwycięskie prace zostaną wykonane przez studentów Akademii Muzycznej  

w Gdańsku podczas specjalnie zorganizowanego koncertu oraz profesjonalnie 

nagrane. Ponadto, zdobywca pierwszego miejsca w Konkursie otrzyma 

nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto ufundowaną przez JM Rektora 

Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

9. Zwycięskie kompozycje zostaną ponadto wykonane przez studentów 

Akademii Muzycznej w Gdańsku podczas 9. Międzynarodowego Konkursu 

Duetów z Harfą w Cieszynie wiosną 2022 roku. 



10. Decyzje Jury są ostateczne. 

11. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres 

katedrakompozycji@amuz.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do  

30 stycznia 2022 roku, do godziny 23:59. W temacie wiadomości należy 

umieścić: Imię i Nazwisko autora – Konkurs Kompozytorski na Duet 

Instrumentalny z Harfą. 

12. Utwory konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Partytury nie mogą zawierać 

nazwiska kompozytora. Winny być opatrzone cyfrowym lub literowym godłem. 

Materiały nutowe należy przesłać w formacie *.pdf. Dodatkowo, do zgłoszenia 

należy dołączyć plik *.mp3 (lub podobny) o tej samej nazwie, co materiał 

nutowy, zawierający symulację komputerową lub nagranie zgłaszanego 

utworu. Pełne zgłoszenie powinno zawierać także: 

• skan lub zdjęcie wypełnionego, wydrukowanego oraz własnoręcznie 

podpisanego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1), 

• wypełniony edytowalny formularz zgłoszeniowy w formacie *.pdf (bez 

podpisu).  

13. Kompozycje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora Konkursu. 

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 lutego 2022 roku. 

15. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie amuz.gda.pl, w sekcji 

„Wydarzenia”, w zakładce Konkursu. 

16. Wszelkie pytania należy kierować na adres katedrakompozycji@amuz.gda.pl. 

17. Uczestnik, którego utwór zostanie wybrany przez jury:  

a. zezwala na nieodpłatne wykorzystanie partytur utworu do jego wykonania 

i rejestracji dla celów archiwalnych, 

b. zezwala na nieodpłatne prawykonanie utworu podczas specjalnie 

zorganizowanego koncertu oraz na późniejsze wykonania w ramach 

działalności Organizatora, 

c. zezwala na nieodpłatne utrwalanie wykonań utworu w formie audio 

i audio-video oraz wykorzystywanie powstałych tak nagrań dla celów 

promocyjnych i archiwalnych Organizatora na następujących polach 

eksploatacji: 

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową 

dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD 

lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych, 
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2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie 

utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy, 

3. w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony 

powyżej – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także 

publicznego udostępniania wykonania na wybranych stronach 

internetowych (w tym w ramach serwisów streamingowych, takich jak 

YouTube, Vimeo etc.), 

d. zezwala na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku (fotografii) 

w celach promocyjnych. 

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

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), informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk; 

• Z Inspektorem Ochrony Danych, nadzorującym prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.gda.pl; 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu Kompozytorskiego na Duet Instrumentalny 

z Harfą; 

• Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych; 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

do jakich zostały zebrane; 

• Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa;  

• Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przez przepisy 

prawa cywilnego i gospodarczego, a także na okres ewentualnego 

dochodzenia roszczeń. 
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• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

19. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 


