
KONKURS KOMPOZYTORSKI  NA UTWÓR CHÓRALNY  - FANFARA WOKALNA 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Gdański pod patronatem JM Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Konkurs adresowany jest do kompozytorów  bez ograniczenia wieku i narodowości. 

3. Celem konkursu jest powstanie utworu chóralnego o charakterze marszowo-fanfarowym, 

który będzie wykonywany przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE. 

4. Utwór powinien być skomponowany na chór mieszany 4 głosowy – bez tekstu słownego o 

znaczeniu semantycznym (warstwa tekstowa sylabiczna asemantyczna), utrzymany w 

metrum parzystym, o charakterze dostojnego marsza. Czas trwania 20-30 sek. Wskazanym 

jest by forma umożliwiała dowolną ilość  powtórzeń oraz zakończenie w dowolnym miejscu. 

5. Na konkurs mogą być zgłaszane tylko kompozycje wcześniej niepublikowane i 

niewykonywane, będące efektem indywidualnej pracy twórczej kompozytora, wolne od 

wad prawnych i nienaruszające praw osób trzecich. 

6. Kompozycje winny być zgłaszane anonimowo.  

7. Kompozycje należy nadesłać w 3 wydrukowanych egzemplarzach wraz załączonym  

nagraniem lub symulacją komputerową utworu – na adres: 

Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR 

Uniwersytet Gdański 

Ul. Wita Stwosza 58 

80-952 Gdańsk 

z dopiskiem : KONKURS KOMPOZYTORSKI – FANFARA WOKALNA 

8. Koperta z kompozycją opatrzona słownym GODŁEM powinna zawierać zamkniętą kopertę 

opatrzoną tym samym godłem, w której znajdą się: wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

oświadczenie o akceptacji treści regulaminu, klauzula zgody. 

9. Nagrodzona kompozycja staje się własnością organizatora. 

10. Kompozycje nienagrodzone będą możliwe do odbioru w biurze Organizatora w ciągu 2 

tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Kompozycje nieodebrane zostaną trwale 

zniszczone. 

 

TERMINY 

11. 31 grudnia 2018 – ostateczny termin nadsyłania prac – decyduje data wpływu na adres 

organizatora. 

12. Wyłonienie laureata i ogłoszenie wyniku – luty 2019. 

13. Prawykonanie kompozycji nastąpi podczas Święta Uniwersytetu w dniu 20 marca 2019. 

 

NAGRODY 

14. Nadesłane kompozycje oceniać będzie Jury wyłonione przez Organizatora. 

15. Organizator przewiduje jedną nagrodę finansową w wysokości 3000 PLN 

16. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



17. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

PRAWA AUTORSKIE 

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości 

informacji o laureacie Konkursu (imię i nazwisko 

19. Z laureatem konkursu zostanie podpisana umowa o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych na Organizatora na wskazanych przez Uniwersytet Gdański polach eksploatacji. 

20. Odmowa podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora 

Konkursu przez Laureata w terminie 14 dni od jego zakończenia, spowoduje uchylenie przez 

Jury decyzji o wyborze Laureata i wydanie decyzji o nierozstrzygnięciu Konkursu. W takim 

przypadku Laureatowi nie będzie przysługiwało prawo do nagrody wskazanej w ust. 15 ani do 

jakiegokolwiek innego wynagrodzenia ze strony Organizatora.  

21. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej kompozycji będzie powodować 

przeniesienie na Organizatora Konkursu w całości, wszelkich autorskich praw majątkowych, 

w szczególności w zakresie:  

• jej utrwalania i zwielokrotniania, tj. wytwarzania egzemplarzy bez względu na 

zastosowana technikę, ilość i wielkość nakładu,  

• obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których kompozycję  utrwalono, tj. 

wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy, publicznego 

udostępniania, rozpowszechniania,  

• prawa zależnych.  

 

 

POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

 
22. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora. 

23. Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: chor@ug.gda.pl. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:chor@ug.gda.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dołączony do pracy w oddzielnej , zamkniętej kopercie opatrzonej słownym  godłem 

1. Nazwisko  
 

2. Imiona  
 

5. Adres korespondencyjny  

6. Numer telefonu  
 

7. Adres e-mail  
 

8. Godło którym opatrzono zgłaszany 
utwór 

 
 

9. Czas trwania Utworu  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam iż zapoznałem/am się oraz akceptuję postawienia regulaminu Konkursu 

kompozytorskiego  na utwór chóralny  - fanfarę wokalną którego organizatorem jest Uniwersytet 

Gdański  

…………………………………….. 

(podpis osoby, której oświadczenie  dotyczą) 

KLAUZULE ZGODY 

Tak [  ] Nie [  ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych 
w  formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu kompozytorskiego na 
fanfarę wokalną dla Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku. 
 
Tak [  ] Nie [  ]    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na 
podany adres e-mail w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu kompozytorskiego na fanfarę 
wokalną dla Uniwersytetu Gdańskiego Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej 
wycofaniem. 
 
Tak [  ] Nie [  ]    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w 
formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu w celach związanych z organizacją i realizacją 
konkursu kompozytorskiego na fanfarę wokalną dla Uniwersytetu Gdańskiego. Zgoda jest dobrowolna i może 
być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

…………………………………….. 
(podpis osoby, której dane dotyczą) 



KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Ponadto organizator konkursu informuje, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana 

Bażyńskiego 8. 
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu  kompozytorskiego 

na fanfarę wokalną dla Uniwersytetu Gdańskiego. 
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz 

realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w ust.3. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 
pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż 
przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w ust.3.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych 

prawem, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

mailto:poin@ug.edu.pl

