
REGULAMIN 

KONKURS „Kresowy Młody Artysta” 2022 r. 
Organizatorem Konkursu „Kresowy Młody Artysta” 

jest Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej w Warszawie. 
 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rodzaj i forma: 
 
Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla solistów, osób fizycznych w wieku 12 - 18 lat 
(pochodzących z dawnych Kresów II RP, obecnie Białoruś, Litwa Ukraina/ tj. miejsce urodzenia), które 
chciałyby zaprezentować swój występ, zgodny z założeniami konkursu (wymienionymi na stronie 
konkursu). Uczestnicy nie mogą  zajmować się śpiewaniem lub wokalistyką zawodowo na co dzień (tj. 
śpiew nie jest jedynym zajęciem, źródłem utrzymania; osoby bardzo znane – wokaliści 
medialni/rozpoznawalni) 
 
2. Terminy i etapy: 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 

Etap I - Selekcja nadesłanych zgłoszeń przez Jury oraz wybór 10 Finalistów, którzy zakwalifikują się 
do II etapu finałowego (Zamieszczenie listy finalistów na stronie konkursowej – 11.12.2022 r., dzień przed 
finałem). 
 

Etap II – wyłonienie zwycięzców I, II, III miejsca z 10 finalistów – 12.12.2022 r.                                            
Ogłoszenie oraz podsumowanie wyników odbędą się online. 

 
 
Etap I - Kwalifikacje wstępne 
 
1. W ramach pierwszego etapu/kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny przesłanych nagrań audio-
video lub audio dwóch piosenek, które powinny być wykonane w języku polskim. Repertuar dowolny (nie 
zawierający nieprzyzwoitych treści). Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia takich utworów. 
 

• Piosenki prosimy przesłać wraz z wypełnionym zgłoszeniem na adres konkursu znajdujący się na 
stronie internetowej wydarzenia: www.kresowymlodyartysta.pl (szczegóły na stronie w 
zakładce „Konkurs wokalny/zgłoszenia”). 

• Nadesłanie zgłoszeń online odbywać się będzie do 9.12.2022 r. (tylko drogą internetową) 
• Pełna lista uczestników (10 osób) zakwalifikowanych do Finału zostanie opublikowana do dnia 

11.12.2022 r. na stronie: www.kreswymlodyartysta.pl 
• Każda z osób będzie miała za zadanie nagrać (w formie audio-wideo) krótką wizytówkę o sobie 

oraz konkursowe dwie piosenki (wizytówka nie jest elementem konkursu i nie ma wpływu na 
werdykt Jury). Nagrana wizytówka zostanie wyemitowana podczas finału wraz z wybraną 
piosenką.  
- Nagranie powinno być nagrane w faktycznym czasie i miejscu, potwierdzające zgłoszenie 
stricte do ww. konkursu i zawierać wizytówkę/wstęp np. „nazywam się Kasia Kowalska i 
zapraszam na  wykonie utworu do konkursy „Kresowy Młody Artysta” 
 

 



Etap II – Finał/ogłoszenie wyników 
 

Finał konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców odbędą się w poniedziałek tj.  12.12.2022 r.                                             
w formie online.  
• Jury złożone z polskich artystów ogłosi werdykt konkursu. 
• Przedstawione zostaną sylwetki finalistów wraz z fragmentem przesłanej piosenki 
• Następnie wyłonieni przez Jury zostaną laureaci I,II, III miejsca oraz przyznane nagrody 
• Ze zwycięzcami zostanie nawiązane połączenie online live  
•  Finaliści konkursu 10 osób maja za zadanie być dostępni 12.12.2022 r. online ( w godzinach  

wieczornych) i przygotowani na połączenie live (jeśli jednak nie będzie takiej możliwości, 
postaramy się przedstawić zwycięzcę na podstawie przesłanej wcześniej wizytówki)  

 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 12 lat i nie przekroczyły 18 roku życia. 
(pochodzących z dawnych Kresów I i II RP, obecnie Białoruś, Litwa Ukraina/ tj. miejsce urodzenia). 

 
2. Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia i wyrażenie zgody na udział oraz 

zaakceptowanie warunków Konkursu (dostępnych na stronie Festiwalu) 
 
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie /nadesłanie formularza konkursowego stanowiącego 

załącznik nr 1 (w formie elektronicznej  pod podany adres  e-mail) do niniejszego Regulaminu oraz 
krótkiego życiorysu wraz ze zdjęciem oraz aktualnego nagrania  audio-video ewentualnie  audio dwóch 
piosenek. W przypadku nagrania audio-video powinno być ono wykonane bez montażu.  

     Nagranie nie może być starsze niż 3 miesiąca. 
 
4. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 .12.2022 r. drogą elektroniczną, szczegóły na stronie 
www.kresowymlodyartysta.pl ( zakładka : Konkurs wokalny ) 

 
5.  Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w punkcie 3 (j.w) nie zostaną uwzględnione. 
 
6.  Organizatorzy oraz Jury zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia zgłoszeń z przyczyn 

formalnych, artystycznych, bądź repertuarowych. 
 
7. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.  
 
8.  Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
 
9. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza konkursowego akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 
10.  Formularz konkursowy powinien zostać wypełniony w języku polskim. 
 
11.  Korespondencja dotycząca Konkursu będzie kierowana na adres poczty elektronicznej, wskazany w 

formularzu konkursowym. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie korespondencji w formie 
elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

 
12.  Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, 

telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 



celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. 

 
13.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej w Warszawie. 
 
14.  Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej chwili. 
 
15.  Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przesłaniem Formularza konkursowego wraz z nagraniami 

Uczestnicy Konkursu ponoszą we własnym zakresie. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych 
kosztów. 

 
V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

 
1. Z chwilą przesłania Formularza konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i 
niewyłącznej licencji do artystycznego wykonania przesłanego utworu (nagrania audio lub audio-video 
przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) w zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą 
systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie cyfrowej  
2. Uczestnicy Konkursu, biorący udział w II finałowym etapie finałowym, wyrażają zgodę na emisje online w 
Internecie (na stronach Organizatora i Partnerów) swoich artystycznych wykonań utworów oraz na 
rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora 
sposób. 
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora 
Konkursu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku w ramach ww. konkursu. 
4. Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego wykonania utworu podczas 
przeglądu konkursowego i Finału, prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów i 
rozporządzania prawami do nich na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do 
obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 
c)      nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą 
wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego 
wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 
 

VI. JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW 
W RAMACH KONKURSU 

 
1. Ocenie Jury podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i 
prezentacja Uczestnika. 
 

 
 
 
 
 

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
1. Jury przyznaje następujące nagrody: 
 
 I miejsce:  2 000 zł  



 II miejsce: 1 500 zł  
 III miejsce: 1 000 zł  
 
• (Podane wyżej kwoty są kwotami brutto) 
 
 
2. Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 

dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na konta bankowe (lub innej formie przystępnej dla zwycięzcy) 
wskazane przez Laureatów. Warunkiem wypłaty nagród jest wypełnienie przez Laureatów stosownych 
oświadczeń podatkowych na formularzach udostępnionych przez Organizatora, w tym wskazanie przez 
Laureatów numerów ich rachunku bankowego,  na które wypłacone mają być nagrody.  

3. Dyplomy za I, II i III miejsce zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu (pod wskazany adres 
korespondencyjny)  

 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOW 
  

1. Organizatorzy Konkursu mogą dokonać zmian w Regulaminie konkursu do dnia upływu terminu 
przesyłania Formularzy konkursowych. Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie internetowej: 
kresowymlodyartysta.pl 
2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki Regulaminu określone w 
niniejszym dokumencie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie kresowymlodyartysta.pl oraz 
w wybranych mediach. 
4. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022 r. 
 
 
     Organizatorzy: 
    
     Denis Zwonik                                    Wiktoria  Zwonik 
Organizator Konkursu                                                                              Dyrektor do spraw                               
         Administracyjnych 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy 
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