
II KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW 
W RAMACH II FESTIWALU MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IM. WOJCIECHA KILARA 

 
 

I. KONKURS  
 

1. Konkurs ogłaszany jest w ramach II Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, 
którego organizatorem jest  Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.  

2. Konkurs ma na celu pozyskanie wartościowych i twórczych kompozycji przeznaczonych do 
wykonania podczas II Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, który odbędzie 
się w Filharmonii Gorzowskiej w dniach 16-23 maja 2014. 

3. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy narodowości polskiej, którzy do dnia 31 
grudnia 2013 r. nie ukończyli 35 roku życia. 

4. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagrodzone 
jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach, aż do dnia koncertu 
prawykonań w ramach II Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 

5. Harmonogram konkursu jest następujący: 
 - ogłoszenie konkursu – do 20 grudnia 2013 
 - nadsyłanie prac – do 31 marca 2014 
 - posiedzenie Jury, ogłoszenie wyników – do 30 kwietnia 2014 
 - wręczenie nagród, wykonanie nagrodzonych kompozycji – 16-23 maja 2014  
 

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja przeznaczona na duet perkusyjny.  
2. Obsada kompozycji nie może wykraczać poza wykaz instrumentów perkusyjnych 

uwzględnionych w  Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.   
3. Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu tylko jedną kompozycję swojego autorstwa.   
4. Czas trwania utworu: 8 – 15 minut.   
5. Kwalifikacji i oceny prac dokona czteroosobowe Jury Konkursu. Skład Jury zostanie 

podany na stronie internetowej CEA-Filharmonii Gorzowskiej do dnia 31 marca 2014. 
6.  

 
III. ZGŁASZANIE UTWORÓW 

1. Praca konkursowa winna zawierać pięć egzemplarzy kompletnej partytury i obu 
głosów. Dopuszcza się dołączenie dodatkowo płyty CD z nagraniem kompletnego utworu. 
2. Praca konkursowa zostanie przekazana Organizatorowi w postaci wydruku  
komputerowego z  programu do edycji nut lub czytelnego rękopisu. Każdy egzemplarz 
partytury oraz głosów musi być podpisany hasłem (godłem). 
3. Wraz z pracą konkursową na adres Organizatora powinny zostać wysłane 
następujące dokumenty: 

wypełniony formularz zgłoszeniowy,  stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, wraz z podpisaną zgodą autora na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych   

 podpisane przez autora oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu  

zapis pracy w formie elektronicznej (płyta CD, format doc. lub pdf.), podpisanej 

hasłem (godłem) 
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia należy dołączyć w kopercie oznaczonej hasłem 
(godłem).  

 



4. Pracę konkursową oraz wymagane dokumenty należy przesłać  w zamkniętej kopercie 
oznaczonej hasłem (godłem) na adres Organizatora konkursu: 

CEA – Filharmonia Gorzowska 
ul. Dziewięciu Muz 10 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel.: 95 739 27 00 
e-mail: festiwalmuzykiwspolczesnej@filharmoniagorzowska.pl 

 Termin nadsyłania materiałów upływa 31 marca 2014. Decyduje data stempla pocztowego. 
5. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2014 poprzez publikację na stronie 

internetowej Organizatora.   
 

 
IV. NAGRODY 

1.   Jury przyzna nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca, w wysokości: 
I nagroda – 8 000 zł   
II nagroda – 5 000 zł   
III   nagroda – 2 000 zł    

2. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
3. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagród lub o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 
4. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.  
5. Otrzymanie I, II i III miejsca zapewnia dodatkowo prawykonanie kompozycji przez perkusistów 
Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej podczas koncertu organizowanego w ramach II Festiwalu 
Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, związaną z nim promocję, a także rejestrację utworu 
w formacie audio.  
7. Nagrodzeni kompozytorzy wyrażają zgodę na nieodpłatną rejestrację wykonania utworu w 

postaci nagrania live, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania 
nagranym materiałem.  

8. Wypłata nagród nastąpi w przeciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników.  
9. Decyzje Jury są ostateczne.  

 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego 
Regulaminu. 

2. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  
3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.  
4. Załączniki do Regulaminu znajdują się na stronie Organizatora w formie plików do pobrania.  

 
 

KONTAKT: 
 

CEA – Filharmonia Gorzowska 
ul. Dziewięciu Muz 10 

66-400 Gorzów Wielkopolski 
T: 95 739 27 00 

E: art@filharmoniagorzowska.pl 
www.filharmoniagorzowska.pl 
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