
VIII WIELKOPOLSKI KONKURS PIOSENKI 
POZNAŃ 2022/ 2023 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
ORGANIZATOR:  
Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Poznaniu  
CELE KONKURSU:  

• animowanie i promowanie szkolnej działalności muzycznej w regionie Wielkopolski 
- propagowanie najlepszych wzorców muzykowania w szkołach ogólnokształcących  

• promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej i wokalno-instrumentalnej  

• promowanie i popularyzacja wartościowej polskiej literatury muzycznej   

• prezentacja aktualnych trendów muzycznych w szkołach powszechnych  

• możliwość autokreacji artystycznej  

• kształtowanie wrażliwości artystycznej  

• kształtowanie postawy szacunku dla twórców i wykonawców muzycznych  
ADRESACI:  
Uczniowie ogólnokształcących szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu 
całego województwa wielkopolskiego  
Nie dopuszcza się do udziału w Konkursie uczniów szkół muzycznych.  
 
UWAGA!  
W przypadku osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia, zgłoszenie musi być wysłane 
przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku zgłaszania uczestników przez szkołę, 
powinna ona posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w 
konkursie.  
 
KATEGORIE:  
A – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  
B – uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  
C – uczniowie szkoły ponadpodstawowej 
 
FORMA  
Konkurs dwuetapowy – wojewódzki  
 
I etap – eliminacje zgłoszeń  
 
Nagranie dowolnie wybranej piosenki w formie pliku video (w formacie mp2, mp4, wmv)  
wraz z elektronicznie wypełnioną Kartą zgłoszenia należy przysłać do dnia 4 listopada 

2022 r. na adres mailowy organizatora konkurspiosenki@amuz.pl. Czas nagrania – max 1 
minuta i 30 sekund 
 
 
II etap – prezentacja konkursowa  
 
Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 14 listopada 2022 r.  

mailto:konkurspiosenki@amuz.pl


o dopuszczeniu do II etapu Konkursu – przesłuchań konkursowych. Wraz z informacją o 
zakwalifikowaniu do kolejnego etapu uczestnicy otrzymają również utwór muzyczny 
(wybrany dla nich przez komisję), który będą musieli przygotować do prezentacji z 
zespołem instrumentalnym Akademii Muzycznej. Uczestnicy otrzymają tekst oraz 
partyturę piosenki. Każdy z uczestników otrzyma możliwość udziału w próbach z 
zespołem. Gala finałowa odbędzie się w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w 
Poznaniu, w dn. 14/01/2023 W czasie jej trwanie jury wybierze zwycięzców i przyzna 
nagrody.  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, 
przez Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  
2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu.  
3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników przesyłając kartę uczestnictwa wyrażają 
zgodę na fotografowanie występów, transmitowanie konkursu online oraz późniejszą 
ewentualną publikację zdjęć, zawierającą także wizerunek uczestnika w celach 
promocyjnych Akademii.  
4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą wg harmonogramu, który zostanie 
udostępniony po zamknięciu listy uczestników.  
5. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy Konkursu. Organizatorzy nie zapewniają 
noclegów ani wyżywienia.  
6. Organizator Konkursu zapewnia nagłośnienie sceniczne.  
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego dysponowania materiałem z 
przesłuchań konkursowych na dostępnych nośnikach audiowizualnych.  
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian zapisów regulaminowych.  
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:  
1. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 uczestników w odpowiednich 
kategoriach.  
2. O dopuszczeniu do udziału w Konkursie decyduje, na podstawie wypełnionej Karty 
zgłoszenia oraz przesłanego nagrania, powołana przez organizatorów Komisja.  
3. Uczestnicy zobowiązani są do nagrania wykonania jednego utworu w języku polskim 

(zgodnie z wypełnioną Kartą zgłoszenia), dostosowanego do wieku uczestnika i do 
tematyki danej edycji Konkursu.  
4. Uczestnikiem Konkursu może być solista, zespół wokalny bądź wokalno-instrumentalny.  
5. Utwór wymieniony w Karcie zgłoszenia jest obowiązujący i nie może podlegać 

zmianom.  
6. Dopuszcza się wykonanie piosenek z towarzyszeniem instrumentalnym lub z podkładem 
instrumentalnym (bez tzw. “chórków” w podkładzie)  
7. Oceny występów artystycznych dokonywać będzie Jury powołane przez organizatorów.  
8. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o niniejszym 
konkursie.  
9. Kryteria oceniania  
- prawidłowa dykcja i intonacja,  
- interpretacja, stylowość wykonania,  
- walory brzmieniowe,  



- ogólny wyraz artystyczny.   
10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  
 
NAGRODY:  
Grand Prix – dla najlepszego wykonawcy spośród wszystkich kategorii  
oraz po jednym Złotym Dyplomie, Srebrnym Dyplomie i Brązowym Dyplomie w każdej 
kategorii.   
 
BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU  
Agnieszka Chwastek, mail: konkurspiosenki@amuz.edu.pl 
strona www konkursu: https://amuz.edu.pl/konkurs-szkolnej-piosenki/  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

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 (zwane dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. 

Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań  

2. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

a. poprzez e-mail: amuz@amuz.edu.pl 

b. telefonicznie: +48 61 856 89 00 (centrala) 

c.   faxem: +48 61 853 66 76 

d.   listownie: ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w  następujący sposób:  

a. poprzez e-mail: iod@amuz.edu.pl; 

b. listownie: ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i realizacji VIII 

Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Poznań 2022/2023 oraz związanego z nim 

koncertu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być: 

a. organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią 

Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu przetwarzają dane 

osobowe, dla których administratorem jest Akademia Muzyczna im. Ignacego 

Jana Paderewskiego, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora 

obsługę informatyczną. 

https://amuz.edu.pl/konkurs-szkolnej-piosenki/


6. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani 

organizacji międzynarodowych.  

7. Państwa dane osobowe będą przekazywane Radzie Artystycznej oraz jury konkursu, 

zgodnie z Regulaminem. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu i 

usunięte w ciągu 14 dni po jego zakończeniu.  

9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b.   prawo do sprzeciwu swoich danych; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych lub ich usunięcia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe ale niepodanie 

danych uniemożliwia wzięcie udziału w  VIII Wielkopolskim Konkursie Piosenki 

Poznań 2022/2023. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować 

zautomatyzowanych decyzji. 

11. Relacje z przebiegu konkursu i koncertu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz w 

mediach społecznościowych. 


