
 

Regulamin Konkursu   
w ramach  

Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych „Gaudium” 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie  
w ramach Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych Gaudium, zwanym dalej „Konkursem”,  
a także kryteria oceny wykonań konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja ArtSystem  z siedzibą w Lublinie, przy  
ul. Trześniowskiej 42c, 20-227 Lublin NIP: 9462691440, KRS:0000802347 
REGON: 384300486 zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany 
warunków lub terminów konkursów, w tym rozstrzygnięcia o wynikach konkursu  
i przekazania nagród.  

§2.  
CEL KONKURSU  

1. Celem konkursu jest propagowanie nauki języków obcych, poznawanie kultury innych krajów, 
popularyzacja śpiewania kolęd i piosenek, prezentacja młodych talentów. 

2. Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, o rozwijania pasji 
artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.  

§3.  
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY  

1. Konkurs kierowany jest do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach wiekowych: 
 a. 16-20 
 b. 21-28 
 c. Zespół.  



§4.  
PRACE KONKURSOWE  

1. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 
osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.  

2. Artyści mogą zaprezentować zarówno autorskie kompozycje instrumentalne jak i interpretacje 
powstałych już utworów muzycznych.  

3. Chęć przystąpienia do konkursu należy zgłosić od 06 grudnia  2022 do 07 stycznia 2023 r. 
wysy ła jąc wype łniony formularz zg łoszeniowy zamieszczony na s tronie 
www.festiwalgaudium.pl  w zakładce „Zgłoś się” 

 
§5.  

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU  

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie  
dobrowolne. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
3. Wpisowe dla wszystkich uczestników wynosi 10 zł. Opłata nie będzie zwracana w przypadku 

rezygnacji z udziału w Konkursie.  
4. Wpisowe należy wpłacić na konto:  Fundacja ArtSystem w Lublinie, ul. Trześniowska 42c, 

20-227 Lublin Numer: 97 1140 2004 0000 3902 8199 1338 z dopiskiem „Imię i Nazwisko/
Zespół-Festiwal Gaudium” 

5. Każdy z Uczestników ma obowiązek zgłosić do Konkursu dwa autorskie wykonania.  
6. Zgłoszone dwa autorskie wykonania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:  

A. Nagrania powinny przyjąć formę video (preferowany format mp4)  
B. Na nagraniu powinno być widać uczestnika od pasa w górę 
C. Nagranie powinno być bez dodatkowej obróbki dźwięku i obrazu. 

7. Pierwszy Etap Konkursu przyjmuje formę online, a etap ten będzie rozpatrywany na podstawie 
zgłoszeń online do dnia 07.01.2023 r.  

8. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów zostanie podana w dniu 15.01.2023 
na stronie www.festiwalgaudium.pl . 

9. Drugi etap konkursu tj. Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 21 stycznia 2023 r.  
na scenie ACK UMCS Chatka Żaka ul. Idziego Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin. 

10. Podczas Koncertu Laureatów odbędzie się odczytanie werdyktu Jury i wręczenie nagród.  
11. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia uczestników koncertu 

Laureatów.  

 

http://www.festiwalgaudium.pl


§6.  
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:  
• dobór repertuaru,  
• umiejętności instrumentalne,  
• stylowość interpretacji,  
• wrażliwość i osobowość artystyczną.  

2. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie 
podpisany przez członków Jury.  

3. Jury także, poza nagrodami dla najlepszych wystąpień, Grand prix,  może przyznać wyróżnienia  
w każdej z kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.  

§7.  
KOMISJA KONKURSOWA  

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Jury”, składającą się z trzech 
członków.  

2. Jury wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.  
3. Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny wykonań  konkursowych, 

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.  
4. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.  
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Jury i przygotowanie stosownej 

dokumentacji. 
6. Jury obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Decyzje podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Jury.  
7. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych wystąpień jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§8.  
NAGRODY W KONKURSIE  

Podczas Laureatów Konkursów przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:  
• Grand Prix Festiwalu „Gaudium” 
• Aranżacja 
• Osobowość sceniczna 
• Utwór polskojęzyczny  
• Utwór obcojęzyczny 



§9. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Festiwalu jest Fundacja ArtSystem, 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, 

tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia 
listy laureatów Konkursu na stronie www Konkursu oraz w mediach społecznościowych. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich 
usunięcia.  

4. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  
w konkursie. 

§10. 
PRAWA AUTORSKIE  

1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich wykonań konkursowych 
Uczestnika, 
w szczególności do ich rejestrowania oraz wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w 
okresie jego trwania i w ciągu pięciu lat po jego zakończeniu.  

2. Rejestrowanie i publikacja o których mowa w §10 ust. 1 niniejszego regulaminu dotyczy  
w szczególności Laureatów konkursu.  

Kontakt: 
Bliższe dane o konkursie można uzyskać pod nr. tel.:  
Mateusz Piłat: 500-122-929 
Dawid Kowalczyk: 797-190-245 


