
Organizator

Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier"
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 



Przypomnienie i popularyzacja „Ballad i romansów” w 200. rocznicę wydania.
Wzmocnienie przekazu ballad A. Mickiewicza przez stworzenie piosenek na ich podstawie.
Zachęcenie do twórczej aktywności, do zabawy ze słowem i muzyką. 
Rozwijanie i wspieranie uzdolnień muzycznych.
Zachęcenie do korzystania ze zdigitalizowanych dzieł Adama Mickiewicza, dostępnych m.in. 

Konkurs ma charakter otwarty — może do niego przystąpić każdy, bez względu na wiek lub
miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych. Można tworzyć samemu
lub w zespołach, amatorsko lub profesjonalnie. Mile widziane są zespoły rodzinne, dzieci 

Polega ono na skomponowaniu i nagraniu autorskiej, niepublikowanej nigdzie wcześniej
piosenki do ballady  Adama Mickiewicza lub jej fragmentu. Nie potrzeba do tego
profesjonalnego sprzętu — wystarczy dyktafon w telefonie. Można zgłosić maksymalnie 

Osobiście lub pocztą do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 

Czekamy do 30 września 2022 r. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie do nagrania płyty z piosenkami do ballad Adama 
 Mickiewicza oraz do udziału w koncercie.
Dla wszystkich twórców przewidziane są upominki.
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.pl) 

O dalszych działaniach dotyczących laureatów oraz miejscu jego uroczystego podsumowania
będziemy zawiadamiać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA PIOSENKĘ
do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza 

Organizatorzy:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
Cele konkursu:

           w serwisie Polona. 
Dla kogo jest konkurs?

          i młodzież.
Na czym polega wyzwanie?

          3 utwory.
Gdzie i do kiedy dostarczyć materiał konkursowy?

           ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, można też przesłać drogą mailową 
           na adres: dzieci@bpsuwalki.pl.

Nagrody:

          i fb. Wytypowane przez Jury piosenki będą publikowane w wydawnictwach, mediach, 
          stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych twórców oraz działań Biblioteki.

Karta zgłoszeniowa
 

Zgłaszam/zgłaszamy udział w konkursie na piosenkę do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Imię i nazwisko / imiona i nazwiska wykonawców, wiek oraz informacja o roli w zespole:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Osoba do kontaktu oraz jej adres, e-mail i nr tel.
......................................................................................................................................

Tytuł ballady / ballad
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka oraz imienia i
nazwiska, w celach promocji konkursu i projektu. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację
piosenki w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych, fb w celu promocji działań Biblioteki,
bez honorarium za prawa autorskie.

Miejscowość, data ................................ Czytelny podpis..................................

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na zasadzie
dobrowolności. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy,
przyznania nagrody, w działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów
konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu.

 

mailto:dzieci@bpsuwalki.pl

