
Konkurs Kompozytorski na Fanfarę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

R E G U L A M I N  

Organizatorem Konkursu jest Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Przedmiotem Konkursu jest Fanfara o czasie trwania ca. 45 sekund na tradycyjny kwintet 
instrumentów dętych blaszanych /2 trąbki, waltornia, puzon i tuba/.
       
Nagrodzona i wyróżnione kompozycje będą mogły być używane w celach reprezentacyjnych 
przy okazji wydarzeń i imprez organizowanych przez Uniwersytet Śląski.
 
Konkurs jest przeznaczony dla kompozytorów związanych z Uniwersytetem 
Śląskim, bez ograniczenia wieku (pracowników, studentów i absolwentów). 

Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę, nadesłane prace nie mogą być 
wcześniej opublikowane, publicznie wykonane i nagrodzone na innym konkursie. 

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Promocji, 
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, lub dostarczyć do Działu Promocji, pokój nr 135 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 roku. 
Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs Kompozytorski 
– Fanfara Uniwersytetu Śląskiego.

Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo (pod godłem). Partytury nie mogą zawierać 
nazwiska kompozytora, powinny być oznaczone literowym lub cyfrowym godłem. Wewnątrz 
koperty zawierającej partyturę z kompletem głosów oraz płytę CD z symulacją komputerową 
kompozycji lub ewentualnym nagraniem (w jednym z dwóch formatów: wave, mp3), powinna 
znajdować się zamknięta koperta oznaczona tym samym godłem, zawierająca następujące dane: 
imię i nazwisko kompozytora, adres, telefon, e-mail, etc., oraz krótką notkę biograficzną 
(w tym informację dotyczącą związku z Uniwersytetem Śląskim).

Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.

Jury zostanie powołane przez organizatorów Konkursu.

Z nadesłanych prac Jury Konkursu wyłoni zwycięski utwór. Niezależnie od tego, JM Rektor 
Uniwersytetu Śląskiego może przyznać do trzech wyróżnień. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 września 2017 roku.

Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł, a autorzy utworów 
wyróżnionych przez JM Rektora otrzymują nagrody w wysokości po 1500 zł. Utwór zwycięski 
oraz utwory wyróżnione zostaną wydane ze środków Wydziału Artystycznego w Cieszynie. 

Decyzje Jury i JM Rektora są nieodwołalne i ostateczne.

Nagrodzone i wyróżnione utwory stają się własnością Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


