
 

 

                                                                  Kolegium Nauk Humanistycznych 

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

 

Regulamin Konkursu Instytutu Muzyki UR  

 „Przedtakt 2022” 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studenckie 

Koło Artystyczno-Naukowe Dyrygentury Chóralnej IM UR i Koło Instrumentalistów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół muzycznych  

i przyszłych kandydatów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. Celem konkursu jest:  

• Promowanie aktywności muzycznej, stwarzanie możliwości zaprezentowania swojej 

twórczości. 

• Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej. 

• Zwrócenie uwagi na utwory w różnych formach stylistycznych i gatunkach jako ten 

obszar twórczości, który wart jest wyodrębnienia i refleksji. 

• Promocja talentów i interpretatorów.  

4. Nadesłane prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach: 

➢ W kategorii wokalnej i wokalno-instrumentalnej, 

➢ W kategorii instrumentalnej. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Osoby biorące udział w Finale Konkursu przyjeżdżają na 

koszt własny. 

6. Konkurs jest w formie on-line z uroczystym wręczeniem nagród w bezpośrednim kontakcie. 

 

Terminy Konkursu „Przedtakt 2022”. 

 

Termin nadesłania nagrań konkursowych do 14 października 2022 r.  

 na maila: instytutmuzyki.konkurs@gmail.com  



 

 

Ogłoszenie wyników podczas Dnia Otwartego Kolegium Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 27 października 2022 r.   

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania prezentacji konkursowej, uzupełnionych danych i 

zgód dostępnych w regulaminie w terminie do 14 października 2022 r.  

2. W kategorii wokalnej wykonawca może wykorzystać różne podkłady muzyczne: 

➢ a’capella (bez akompaniamentu), 

➢ do podkładu muzycznego MP3 bez montażu, tj. obróbki, masteringu, strojenia, 

➢ z akompaniamentem, max. 2 instrumenty. 

3. W kategorii Instrumentalnej można zaprezentować się na dowolnym instrumencie. 

4. Nagranie nie może przekraczać 4 minut. 

5. Nagranie musi być: 

 z wizją,  

 nagraniem ciągłym, bez montażu 

 amatorskie  

 powinno obejmować przynajmniej twarz wykonawcy z tłem neutralnym, bez żadnych 

treści przekazu 

6. Forma nadsyłania nagrań: link do dysku Google. 

7. Utwory mogą być zarówno kompozycją własną lub coverem utworów polskich  

i zagranicznych, wykonane w dowolnym języku. 

 

Jury 

 

Jury składa się z trzech Studentów Instytutu Muzyki i koordynatora Konkursu. W każdej 

kategorii wyłaniany będzie jeden zwycięzca. Finalistami Konkursu zostaną te osoby, które  

w głosowaniu Jurorów otrzymają największą liczbę głosów. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy, które zostaną wręczone 27 października 2022 r. Decyzje Jury są ostateczne  

i nieodwołalne. 

Ocenie podlega:  

➢ Interpretacja 

➢ Ogólny wyraz artystyczny,  

➢ Prawidłowy dobór repertuaru, 

➢ Intonacja, emisja głosu 

➢ Własna inwencja twórcza. 

➢ Technika wykonawcza  

 



 

 

 

Fundatorem Nagród jest Uniwersytet Rzeszowski. 

 

Prawa własności intelektualnej 

1) Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) wyraża zgodę na 

wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia oraz nagrania video wykonanego 

podczas konkursu i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo  

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz 

nagraniem video. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia 

do udziału w Festiwalu. 

2) Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Festiwalu przez Uczestnika, Organizator 

nabywa całość autorskich praw majątkowych Uczestnika do wizerunku – zdjęcia oraz 

nagrania video na następujących polach eksploatacji: 

– publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

– równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną. 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

3. Koordynatorem konkursu jest dr Anna Marek- Kamińska. 

  

 

Biuro organizacyjne Konkursu  

„Przedtakt 2022” 

 

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Ul. Dąbrowskiego 83, 35-040 Rzeszów 

 

Angelika Pacuta, tel. 511766601 

instytutmuzyki.konkurs@gmail.com 

 

 

mailto:instytutmuzyki.konkurs@gmail.com


 

 

 

Załącznik 1. Klauzula informacyjna  

 

  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez Rektora z siedzibą: Aleja Rejtana 16c, 35-959 

Rzeszów; Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: instytutmuzyki.konkurs@gmail.com; Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Przedtakt 2022”; Podstawą do 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy 

wskazać te podmioty); Dane przechowywane będą przez okres 24 miesięcy  od daty 

rozpoczęcia konkursu Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

 

  

 

Rozumiem i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej  

 

  

 

  

 

……………………………………………………….  

(Podpis)  



 

 

 

Załącznik 2. Oświadczenia dodatkowe  

 

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

osobowych – RODO)) w związku z udziałem w konkursie „Przedtakt 2022” organizowanym 

w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

 

             

……………………………………………………………….…………………………………                                                                                                        

(Miejscowość, data)                                                                                                      (podpis)  

        

 

  

 

  

 

Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane  w regulaminie konkursu/konferencji.  

 

  

 

                                                                                   

………………………..……………………………………….…………………………………  

(Miejscowość, data)                                  (podpis)  

 

  

 

  

 



 

 

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie 

przy al. Rejtana 16 C, na potrzeby konkursu „Przedtakt 2022”.   

 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   

 

3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.   

 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie   

w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 

dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

 

  

 

                                                 

………………………………………………………..….…………………………………  

(Miejscowość, data)                 (podpis)  

 

 

 

 


