R E G U L A M I N
PATRI PATRIAE 2022
IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI
VIII EDYCJA
NA UTWÓR POŚWIĘCONY PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
dla uczniów średnich szkół muzycznych, studentów oraz młodych kompozytorów
4TH INTERNATIONAL COMPOSITION COPETITION
FOR A COMPOSITION, MEMORY OF THE POPE JOHN PAUL II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
2. Współorganizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha
3.
4.
5.
6.

Kilara w Katowicach.
Celem konkursu jest promocja utalentowanych uczniów szkół muzycznych i studentów
wyższych szkół muzycznych w Polsce i za granicą – twórców muzyki najnowszej z całego
świata oraz ukierunkowanie ich na wartości wskazane przez Ojca Świętego.
Konkurs jest jednoetapowy.
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie średnich szkół muzycznych
grupa II – studenci oraz kompozytorzy urodzeni po 1.01.1996 r.
Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

PRZEDMIOT KONKURSU

7. Przedmiotem konkursu jest:

8.
9.

a) utwór na dowolny instrument solowy (za wyjątkiem organów);
b) utwór na chór żeński a cappella z możliwym zastosowaniem jednego lub dwóch głosów
solowych;
c) utwór na orkiestrę kameralną.
Maksymalny skład orkiestry kameralnej: flet (2 w tym możliwy jeden flet piccolo), obój,
(ewentualnie rożek angielski), klarnet B, fagot, waltornia F, trąbka B, puzon, perkusja
(1-2), fortepian, skrzypce I (2), skrzypce II (2), altówka (1), wiolonczela (1), kontrabas
(1).
Czas trwania utworu dla wszystkich grup wiekowych powinien zawierać się w przedziale
od 5 do 12 minut.
Nadesłany utwór nie może być wcześniej opublikowany, publicznie wykonany i nagrodzony
w innym konkursie.

ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

10. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę utworów.
11. Jeżeli uczestnik zgłasza więcej niż jedną kompozycję, każdy utwór powinien być nadesłany
oddzielnie (jako osobna przesyłka) i oznaczony innym godłem.

12. Uczestnik konkursu powinien nadesłać następujące materiały:
13.
14.

- partyturę w dwóch egzemplarzach;
- komplet głosów.
Nadesłany utwór musi być oznaczony godłem alfanumerycznym.
W oddzielnej, zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem oraz grupą wiekową
kompozytora należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia;
- adres, telefon, fax, e-mail;
- adres i nazwę szkoły lub uczelni;
- rok nauki lub studiów;
- krótką notkę biograficzną;
- dowód wpłaty wpisowego (uczestnicy z zagranicy oraz studenci)
- w przypadku niepełnoletniego autora pracy wypełniony i podpisany formularz zgody
opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, który
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
- w przypadku pełnoletniego autora pracy: wypełniony i podpisany formularz zgody autora
pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, który stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu

15. Wyklucza się wykorzystywanie jako godła imion, nazwisk, a także jakichkolwiek innych słów
mogących sugerować tożsamość autora konkursowej pracy.

16. Nadesłane materiały muszą być czytelnie zapisane.
17. Wpisowe na konkurs (dotyczy wyłącznie obcokrajowców oraz studentów) za każdy nadesłany
utwór wynosi 100 PLN lub 30 Euro lub 40 USD, które należy wpłacić na konto:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara
40-887 Katowice, ul. Ułańska 7B
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach
IBAN: PL 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
BIC (SWIFT): NBPLPLPW

18. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego
ul. Ułańska 7B, 40-887 KATOWICE
z dopiskiem na kopercie:
IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Patri Patriae”

ZASADY KONKURSU

19. Jury obraduje w dniach 25-26 kwietnia 2022 r.
20. Utwory i przesłane materiały niespełniające warunków regulaminowych nie będą przez jury
rozpatrywane.

21. W trakcie trwania całego konkursu (aż do werdyktu jury) tożsamość autorów zgłoszonych
utworów pozostaje tajna, znana jedynie sekretarzowi konkursu.

22. Jury w ocenie prac konkursowych bierze pod uwagę: zgodność kompozycji z wymogami
regulaminu, poprawność warsztatu kompozytorskiego, oryginalność zamysłu twórczego.

23. Jury ocenia każdą z konkursowych prac w skali od 0 do 25 punktów na indywidualnej karcie
punktacyjnej.

24. Po dyskusji i na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez
poszczególne osoby wchodzące w skład jury, jako nagrodzone wybierane są utwory
spośród tych, które uzyskały więcej niż 20 punktów.

25. Jury wybiera utwory do wykonania na koncercie laureatów na podstawie analizy partytur.
26. W konkursie przyznane będą w każdej grupie wiekowej nagrody finansowe za:
I nagroda
II nagroda
III nagroda
i wyróżnienia.

27. Zdobywcom nagród (I, II, III miejsca) przysługuje tytuł laureata IV Międzynarodowego
Konkursu Kompozytorskiego „PATRI PATRIAE”.

28. Laureaci konkursu otrzymają statuetkę „LIRA”.
29. Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.
30. Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi 28 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej ZPSM
im. Wojciecha Kilara w Katowicach: http://2st.zpsm.edu.pl/patri-patriae

31. Utwory nagrodzone zostaną wykonane na koncercie laureatów 15 października 2022 r.
32. Zgłoszenie utworu do udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego
regulaminu, a także zgodę na dokonanie nagrania audio i video koncertu laureatów
w celach niekomercyjnych oraz jego upublicznienie na szkolnym kanale YouTube.

33. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa
autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one
praw osób trzecich.
Nagrodzenie kompozycji jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich
autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania w całości lub części na
następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

34. Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe.
35. Laureat konkursu uzyskuje uprawnienia, o których mowa odpowiednio w art. 44zh
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy. 1a.

36. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel współorganizatora konkursu - kierownik
organizacyjny: Dorota Bywalec, tel. kom.: +48 603 400 174,
e-mail konkurskompozytorski@kilar.edu.pl
oraz dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach: Bernadeta Stańczyk
tel./fax: 32 250 63 71 wew. 101
e-mail: sekretariat@zpsm.edu.pl
37. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel./fax: 32 250 63 71 wew. 101
e-mail: sekretariat@zpsm.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Piotr Krym
jest administratorem wszystkich danych osobowych
przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

niezbędnych

w

zakresie

b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań
organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 w tym wynikających ze
sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/
38. Do Regulaminu dołączone są formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowiące Załącznik nr 1 i 2.

1

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla
uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.

