
 REGULAMIN KONKURSU „Dj Moniuszko”

NAZWA KONKURSU: Konkurs muzyczny: „Dj Moniuszko”.

Organizatorem konkursu jest:
Wieruszowski Dom Kultury, 
ul. Rynek 8-9, 
98-400 Wieruszów. 
tel: 627841080, fb: @wdkwieruszow, email: wdk@wdkwieruszow.pl
Współorganzacja:
Łódzki Dom Kultury 

I.CELE: 

- Odkrywanie przez młode pokolenie muzyki Moniuszki. 

- Propagowanie muzyki  klasycznej  wśród młodych odbiorców.

- Odkrywanie pasji i chęci do eksperymentów muzycznych. 

II.TEMAT KONKURSU 

- Złożenie z gotowych piosenek, setu tworzącego jeden utwór.

- Przygotowanie setu łączącego różne klimaty muzyczne, zmiksowane według 

autorskiego pomysłu  z wykorzystaniem muzyki Stanisława Moniuszki. Set musi 

zawierać minimum  4 różne utwory Stanisława Moniuszki.

- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego jeden

set- od 10 do 20 minut.

- Tytuł prezentowanego utworu musi w części nawiązywać do twórczości Stanisława 

Moniuszki. Dopuszcza się dowolną interpretację tytułu.

- Jeden uczestnik składa jedną prace. 

- Gotowy set w formacje mp3 należy przesłać na adres wdk@wdkwieruszow.pl do 

dnia 25 sierpnia 2019 r. z tytułem maila, „DJ Moniuszko” lub dostarczyć 

bezpośrednio do Wieruszowski Dom Kultury.

- Plik muzyczny należy podpisać  imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem oraz 

umieścić tytuł utworu taki sam jak na karcie zgłoszenia. 

- Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.wdkwieruszow.pl

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs składa się z etapów:

http://www.wdkwieruszow.pl/


     I etap – nadesłanie gotowych setów do dnia 25 sierpnia, selekcja nadesłanych 

setów demo przez jury. Uczestnicy przesyłają swoje sety drogą pocztową na adres 

wdk@wdkwieruszow.pl lub bezpośrednio do WDK, Wybrane sety przez 

organizatora są zamieszczane  na stronie YouTube, Facebook oraz stronie 

internetowej instytucji.

     II etap – spośród otrzymanych setów Jurorzy wybiorą 3 najciekawsze 

kompozycje, a ich autorzy wystąpią w transmisji na żywo na platformie Facebook lub 

YouTube. Utwory będą opublikowane w audycji w radio Ziemi Wieluńskiej, Radio 

Łódz, tugazeta.pl. Terminy audycji będą ustalane indywidualnie.

3. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia z 

gotowym plikiem muzycznym w formacje MP3, osobiście do siedziby WDK, na adres:

Wieruszowski Dom Kultury, ul. Rynek 8-9, 98-400 Wieruszów, lub 

e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl

4. Set, który zajał I miejsce będzie brał udział w konkursie na ilustracje muzyczną 

(Konkurs na ilustrację muzyczną będzie ogłoszony we wrześniu) i opublikiwany w 

mediach społecznościowych instytucji partnerskich.

IV. JURY I NAGRODY:

Organizator powołuje Komisję Konkursową/Jury, która oceniać będzie: stronę 

techniczną, sposób aranżacji, ogólny wyraz artystyczny, subiektywne wrażenia i 

odczucia kompozycji. 

Komisja Konkursowa/Jury przyzna 3 nagrody:

I miejsce – 500 zł, audycja na żywo w studio WDK, emisja na fanpage: Express 

Event, WDK, Gmina Wieruszów, tugazeta.pl, publikacja  utworu na falach Radia 

Ziemi Wieluńskiej oraz tugazeta.pl  

II miejsce – 300 zł, audycja na żywo w studio WDK, emisja na fanpage: Express 

Event, WDK, Gmina Wieruszów, tugazeta.pl, publikacja  utworu na falach Radia 

Ziemi Wieluńskiej oraz tugazeta.pl  

III miejsce – 200 zł, audycja na żywo w studio WDK, emisja na fanpage: Express 

Event, WDK, Gmina Wieruszów, tugazeta.pl, publikacja  utworu na falach Radia 

Ziemi Wieluńskiej oraz tugazeta.pl  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu.

mailto:wdk@wdkwieruszow.pl


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność.

3. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, 

rozstrzygać będzie Organizator. 

4. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 62 78 41 080 lub

też znaleźć na stronie internetowej Wieruszowskiego Domu Kultury


